
  
 

FIŞA DISCIPLINEI 

  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. LAZĂR Roxana-Elena 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. drd. NEDELCU Vlad Nicolae 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare E. 2.7 Regimul disciplinei OB. 

 

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

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

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

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs și seminar 28 

Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  10 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 72 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Petre Andrei” din Iași 

1.2 Facultatea  Facultatea de Economie 

1.3 DEPARTAMENTUL Științe Economice 

1.4 Domeniul de studii  Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Contabilitate și Informatică de Gestiune 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum  

4.2 De competenţe  

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului 

Cursul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de 

curs şi are un caracter interactiv. Se utilizează prezentări cu 

ajutorul TIC, scheme pe tablă. 

5.2 De desfăşurare 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. Se 

stimulează competitivitatea, studenţii sunt încurajaţi să-şi 

perfecţioneze calitatea expunerilor, rezolvării problemelor. 



 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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 C1.  Definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor specifice  

C2. Aplicarea cunoştinţelor dobândite pentru fundamentarea unei soluții pentru o problemă legată de 

dreptul economic 

C3. Evaluarea critic-constructivă a diferitelor aspecte ce țin de dreptul economic 
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 CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 

muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă 

CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnici-

lor de învăţare pentru propria dezvoltare într-un mediu aflat în continuă schimbare 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Obiectivul general al disciplinei consta prezentarea intr-o maniera 

accesibila concepte precum: norma juridica, comercialitate, societati 

comerciale, dreptul de proprietate. 

7.2 Obiectivele specifice  La absolvirea cursului participanţii vor dobândi următoarele competenţe 

specifice 

• Interpretarea notiunilor privind norma juridica  

• Utilizarea corelatiei dintre norma juridica si raportul juridic 

• Uitlizarea notiunilor de baza privind societatile comerciale 

8. Conţinuturi 
 
8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie) – 14 ore Metode de predare 

CURSUL 1. NORMA JURIDICĂ (I) – 1 ora 

1. Definiție 

2. Trăsături 

3. Structura normei juridice 

Expunerea însoțită de mijloace tehnice, pre-

legerea, explicația, problematizarea, conver-

sația euristică, observația dirijată. 

CURSUL 2.  NORMA JURIDICĂ (I) – 1 ora 

1. Clasificarea normelor juridice 

2. Acțiunea normei juridice 

Expunerea însoțită de mijloace tehnice, pre-

legerea, explicația, problematizarea, conver-

sația euristică, observația dirijată. 

CURSUL 3. IZVOARLELE DREPTULUI – 1 ora 

1. Definiție 

2. Clasificare 

Expunerea însoțită de mijloace tehnice, pre-

legerea, explicația, problematizarea, conver-

sația euristică, observația dirijată. 

CURSUL 4. DREPTUL DE PROPRIETATE (I) - 1 ora 

1. Definiție 

2. Clasificarea bunurilor   

Expunerea însoțită de mijloace tehnice, pre-

legerea, explicația, problematizarea, conver-

sația euristică, observația dirijată. 

CURSUL 5.  DREPTUL DE PROPRIETATE (II) - 1 ora 

1. Apărarea proprietății și a posesiei prin mijloce de drept civil 

Expunerea însoțită de mijloace tehnice, pre-

legerea, explicația, problematizarea, conver-

sația euristică, observația dirijată. 

CURSUL 6. RAPORTUL JURIDIC - 1 ora 

1. Noţiuni generale despre raportul juridic 

2. Elementele raportului juridic 

Expunerea însoțită de mijloace tehnice, pre-

legerea, explicația, problematizarea, conver-

sația euristică, observația dirijată. 

CURSUL 7. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ (I) - 1 ora 

1. 1. Noțiune 

2. 2. Principii 

3. 3. Condițiile angajării răspunderii juridice  

Expunerea însoțită de mijloace tehnice, pre-

legerea, explicația, problematizarea, conver-

sația euristică, observația dirijată. 

CURSUL 8. FORMELE RĂSPUNDERII JURIDICE- 1 ora 

4. 1. Răspunderea juridică civilă 

5. 2. Răspunderea juridică administrativă 

Expunerea însoțită de mijloace tehnice, pre-

legerea, explicația, problematizarea, conver-

sația euristică, observația dirijată. 



CURSUL 9. RĂSPUNDERE JURIDICĂ PENALĂ- 1 ora 

 

Expunerea însoțită de mijloace tehnice, pre-

legerea, explicația, problematizarea, conver-

sația euristică, observația dirijată. 

 CURSUL 10. SOCIETĂȚILE COMERCIALE- 1 ora 

1. Înființarea societăților comerciale 

Expunerea însoțită de mijloace tehnice, pre-

legerea, explicația, problematizarea, conver-

sația euristică, observația dirijată. 

CURSUL 11. INSOLVENȚA COMERCIALĂ - 1 ora 

1. Noțiune 

2. Reorganizarea 

3. Lichidarea 

Expunerea însoțită de mijloace tehnice, pre-

legerea, explicația, problematizarea, conver-

sația euristică, observația dirijată. 

CURSUL 12. TEORIA CONTRACTELOR IN DREPTUL 

ECONOMIC- 1 ora 

1.Caracterizare generală a contractelor 

Expunerea însoțită de mijloace tehnice, pre-

legerea, explicația, problematizarea, conver-

sația euristică, observația dirijată. 

CURSUL 13. CONTRACTELE DE REPREZENTARE 

COMERCIALĂ- 1 ora 

1. Contractul de mandat 

2. Contractul de comsion 

3. Contractul de consignatie 

Expunerea însoțită de mijloace tehnice, pre-

legerea, explicația, problematizarea, conver-

sația euristică, observația dirijată. 

 CURSUL14. CONTRACTE SPECIALE. CONTRACTUL 

DE FRANCIZA SI CONTRACTUL DE LEASING- 1 ora 

Expunerea problematizare, conversația eu-

ristică, observația dirijată. 

Bibilografie 

Doctrină: 

- Csaba Bela Nasz – „Dreptul insolventei. Curs universitar” – Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017 
- Deac Adriana  – „Dreptul afacerilor. Teste grilă” -, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017 

- Didea Ionel – „Drept comercial” – Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017 
- Lazăr Roxana-Elena – „Drept” – Suport de curs, 2019 

- Leaua Crenguța – „Dreptul afacerilor - Noțiuni generale de drept privat”, Ed. Universul Juridic, București,  

  2012. 

- Păun Ciprian  – „Dreptul economiei”  -, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014 

- Popa Sorana – „Drept comercial”, Ed. Universul juridic, București, 2017 

- Săraru Cătălin Silviu  – „Dreptul afacerilor. Curs pentru invațământul economic” – Ed. ASE, Bucuresti, 

2015 
- Tamara Carmen – „Drept comercial internațional” -, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017 

- Tuleasa Luminita – „Drept comercial. Întreprinderile” -, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017 
 
Culegere de jurisprudenţă: 

- Cojocaru Cristina  – „Dreptul afacerilor. Practică judiciară pentru uzul studenților”, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2017 

8. 2  Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie) – 14 ore Metode de predare 

IDENTIFICAREA ELEMENTELOR DE STRUCTURA A NORMEI 

JURIDICE IN PRACTICA- 1 ora 

Lucru individual şi în echipă, problemati-

zare, discuţie facilitată, spețe 

ACTIUNEA NORMEI JURIDICE IN TIMP, ÎN SPAȚIU ȘI ASUPRA 
PERSOANEI- 1 ora 

Spețe 

CATEGORII DE IZVOARE DE DREPT- 1 ora Lucru individual şi în echipă, problemati-

zare, discuţie facilitată 

DREPTUL DE PROPRIETATE. REGIMUL JURIDIC AL 

BUNURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC- 1 ora 

Lucru individual şi în echipă, problemati-

zare, discuţie facilitată 

APĂRAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIN ACȚIUNEA 

ÎN REVENDICARE- 1 ora 

 

Lucru individual şi în echipă, problemati-

zare, discuţie facilitată 
Spețe 

CAZURI DE ANGAJARE A RĂSPUNDERII JURIDICE- 1 ora Spețe  

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ CIVILĂ VS. RĂSPUNDEREA 

JURIDICĂ ADMINISTRATIVĂ- 1 ora 

Spețe  



 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere în 

nota finală 

10.4 Curs 
• Note întregi de la 1 la 10 • Examen scris 70% 

 

10.5 Seminar 

 

 

  

• Implicarea în pregătirea și desfășurarea 

activităților de seminar. 

• Frecvență, calitatea in-

teracțiunii, studiu de 

caz 

30% 

 

 

 

10.5 Standard minim de performanţă 

Obținerea notei de minim 5 (cinci) la examenul scris și a mediei finale de minim 5 (cinci) care rezultă prin 

adunarea notei de la examenul scris (ponderată cu 70%) cu nota de la seminar (ponderată cu 30%). 

 

Data completării:  24.09.2019                    Semnătura titularului de curs            Semnătura titularului de seminar  

   

   

 

Data avizării în Departament:  30.09.2019                                      Semnătura Directorului de Departament 

 

RASPUNDEREA JURIDICĂ PENALĂ- 1 ora Spețe  

TIPURI DE SOCIETĂȚI COMERCIALE- 1 ora 

 

Lucru individual şi în echipă, problemati-

zare, discuţie facilitată 

REORGANIZAREA JUDICIARĂ VS. LICHIDAREA JUDICIARĂ 

- 1 ora 

Lucru individual şi în echipă, problemati-

zare, discuţie facilitată 

ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR. TEORII- 1 ora 

 

Lucru individual şi în echipă, problemati-

zare, discuţie facilitată 

CLAUZE CONTRACTUALE ABUZIVE- 1 ora 

 

Prelegere 

Spete  

PROTECTIA CONSUMATORILOR- 1 ora 

 

Lucru individual şi în echipă, problemati-

zare, discuţie facilitată 

IMPORTANȚA CONTRACTELOR DE LEASING PENTRU 

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ- 1 ora 

Lucru individual şi în echipă, problemati-

zare, discuţie facilitată 

Bibilografie 

Doctrină: 

- Didea Ionel – „Drept comercial” – Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017 

- Lazăr Roxana-Elena – „Drept” – Suport de curs, 2019 

- Leaua Crenguța – „Dreptul afacerilor - Noțiuni generale de drept privat”, Ed. Universul Juridic, București,  

  2012. 

- Păun Ciprian  – „Dreptul economiei”  -, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014 
- Popa Sorana – „Drept comercial”, Ed. Universul juridic, București, 2017 
 
Culegere de jurisprudenţă: 

- Cojocaru Cristina  – „Dreptul afacerilor. Practică judiciară pentru uzul studenților”, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2017 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profe-

sionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Continutul disciplinei este pliat pe aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi angajato-

rilor reprezentativi din domeniul aferent programului. 
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