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2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DREPT COMERCIAL 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. LUCIAN SĂULEANU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. LUCIAN SĂULEANU 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  1 2.6 Tipul de evaluare EX 2.7 Regimul disciplinei OP 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

3.7 Numărul de credite 10 

 

 

  

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

1.2 Facultatea  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul Școala Doctorală  

1.4 Domeniul de studii  Drept 

1.5 Ciclul de studii Doctorat 

1.6 Programul de studii Drept, cu frecvență 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Master în drept sau într-un domeniu conex.  Drept comercial, drept civil. 

4.2 de 

competenţe 

 



 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

Cursul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs, avand caracter 

interactiv. Se utilizează prezentări cu ajutorul TIC. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

Seminarul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs. Sarcinile de 

lucru se rezolvă atât în echipe de lucru cât şi indvidual, sub îndrumarea şi controlul 

cadrului didactic. Studenţii sunt încurajaţi să-şi perfecţioneze calitatea expunerilor si 

modul propriu de gandire si definire a conceptelor 

6. Competenţele specifice acumulate 
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1. Utilizarea adecvata a conceptelor, teoriilor din domeniul juridic, precum si a tehnicilor si instrumentelor 

specifice domeniului juridic. 

2. Aplicarea legislatiei românesti. 

3. Interpretarea, corelarea si compararea institutiilor juridice din dreptul national. 

4. Folosirea cunostintelor necesare în culegerea datelor si informatiilor referitoare la o problema de drept 

concreta. 

5. Utilizarea legislatiei în vigoare în analiza situatiilor juridice, în încadrarea lor corecta din punct de vedere 

juridic si în solutionarea lor. 
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1.Abilităţi de lucru în echipă si implementarea tehnicilor de munca eficienta în echipa (cu elemente de 

interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice. 

2.Abilităţi de comunicare orală şi scrisă în limba maternă si utilizarea eficienta a resurselor de 

comunicare si a surselor de informare si de formare profesionala asistata. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

Dezvoltarea capacității de analiză critică și de abordare originală a unor teme 

fundamentale ale dreptului comercial și societar.Însuşireacunoştinţelor din 

domeniulsocietăţilorcomerciale, explicareanoţiunilefundamentale ale materiei, 

interpretareacorectă, cunoaştereadrepturiloresenţiale ale acţionarilorşi de 

protecţiejuridică a acestora, modul de constituireşifuncţionare al 

diverselorsocietăţicomerciale; posibilitatea de 

aplicacunoştinţeleprinrealizareaunordizertaţii 

7.2 Obiectivele specifice  Dezvoltarea competențelor în domeniile prioritare ale SDFD în materia dreptului 

comercial și societar. 

       La absolvirea cursului participanţii vor dobândi următoarele competenţe specifice 

- profesional 

o Utilizarea adecvata a conceptelor, teoriilor din domeniul juridic, precum si a 

tehnicilor si instrumentelor specifice domeniului juridic. 

o Aplicarea legislatiei românesti în materia societăţilor. 

o Interpretarea, corelarea si compararea institutiilor juridice din dreptul national. 



 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Ore alocate temei 

1. Profesioniștii-comercianțipersoanăfizicășipersoanăjuridică Expunere 2 

2. Consideraţii generale privind societatile Expunere 2 

3. Formareașiexecutareacontractelorcomerciale Predare interactivă 

pornind de la 

exemple. 

2 

4. Contractul de societate 

 

Expunere 

2 

5. Funcţionareasocietăţilor – regulicomunetuturorformelor de 

societate 

Predare interactivă 

pornind de la 

exemple. 

2 

6. Societatea cu răspunderelimitată 

 

Predare interactivă 

pornind de la 

exemple. 

2 

7. Societatea cu răspunderelimitată cu unicasociate 

 

Predare interactivă 

pornind de la 

exemple. 

2 

8. Societateapeacţiuni –constituireşifuncţionare 

 

Predare interactivă 

pornind de la 

exemple. 

2 

9. Adunărilegenerale ale acţionarilor Predare interactivă 

pornind de la 

exemple. 

2 

10. Administraţiasocietăţiipeacţiuni 

 

Predare interactivă 

pornind de la 

exemple. 

2 

o Folosirea cunostintelor necesare în culegerea datelor si informatiilor referitoare la o 

problema de drept concreta. 

o Utilizarea legislatiei în vigoare în analiza situatiilor juridice, în încadrarea lor corecta 
din punct de vedere juridic si în solutionarea lor. 

     -      transversal 

o Abilităţi de lucru în echipă si implementarea tehnicilor de munca eficienta în echipa 
(cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice. 

o Abilităţi de comunicare orală şi scrisă în limba maternă si utilizarea eficienta a 

resurselor de comunicare si a surselor de informare si de formare profesionala 
asistata. 



11. Modificareaactuluiconstitutiv Predare interactivă 

pornind de la 

exemple. 

2 

12. Dizolvarea, fuziuneaşidivizareasocietăţilor 

 

Predare interactivă 

pornind de la 

exemple. 

2 

13. Lichidareasocietăţilor Predare interactivă 

pornind de la 

exemple. 

2 

14. Procedurispecialeînmateriesocietară Predare interactivă 

pornind de la 

exemple. 

2 

Bibliografie generală obligatorie:  

 Stanciu D Cărpenaru, Tratat de dreptcomercialromân, Ed. UniversulJuridic, Bucureşti, 2012. 

 Stanciu D. Cărpenaru, Gh. Piperea, S. David, Legeasocietăților. Comentariupearticole, Ediția 5, CH Beck, 
București, 2014. 

 VasileNemeș, Drept comercial, Ediția a 2-a revizuită, Hamangiu, București, 2015. 

 Lucian Săuleanu, Societăţicomerciale. Studii, Ed. UniversulJuridic, Bucureşti, 2012. 

 Liviu Stănciulescu, VasileNemeș, Dreptulcontractelorcivileșicomerciale, Hamangiu, București 2013 

 Smaranda Angheni, Drept comercial. Tratat, CH Beck, București, 2019 

 Gheorghe Piperea, Contracte și obligații comerciale, C.H. Beck, Bucureşti, 2019 

 Csaba Bela Nasz, Drept societar, Universul Juridic, București 2019,  

 

. 

 

8. 2. Seminar Metode de lucru Ore alocate temei 

1. Profesioniștii-comercianțipersoanăfizicășipersoanăjuridică Dizertații. 2 

2. Formareașiexecutareacontractelorcomerciale Comentarii de 

doctrină. 
2 

3. Constituireaşifuncţionareasocietăţilor Cazuri practice. 2 

4. Societateacurăspunderelimitată 

 

Comentarii de 

doctrină. 2 

5. Societateapeacţiuni Cazuri practice. 2 

6. Dizolvarea, fuziuneaşidivizarea; lichidarea 

 

Comentarii de 

doctrină. 

2 

7. Procedurispeciale în materiesocietară Dizertații. 2 



 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 

Capacitate de sinteză și prelucrare 

a informațiilor 

Capacitate de definire a 

conceptelor 

Capacitate de redactare originală 

 

 

            Examen oral 

 

 

 

Examen – 70% 

Prezente – 10 % 

Activitate – 20 % 

10.5 Seminar 

Capacitate de analiză și sinteză 

Capacitate de argumentare 

Participare la seminar 

10.6 Standard minim de performanţă 

Participarea la cursuri si seminarii 

Insusirea notiunilor de baza ale disciplinei 

Raspunsul corect la jumatate din intrebarile de examen 

Notei la examenul  oral i se vor aplica +/- ponderile de la pct. 10.3 

 

Data completării          Semnătura titularului de curs 

10.09.2020 Prof. univ. dr. Lucian Săuleanu 

 

  

Data avizării de către Școala Doctorală 

 

....................... 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Continutul cursului este conform cu practica în domeniu, fiind actualizat în timp real cu elemente rezultate din 

activitatea curentă a societăţilor şi a mediului de afaceri. 



 

 

 

 

 


