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UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAȘI 

FACULTATEA DE DREPT 
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA  „PETRE ANDREI” DIN IAȘI 
1.2. Facultatea de DREPT 
1.3. Departamentul Științe juridice 
1.4. Domeniul de studii Drept 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii/Calificarea jurist 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei DREPTUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 
2.2. Titularul activităților de 
curs 

Conf. univ. dr. ANGELA MÎŢĂ BACIU 

2.3. Titularul activităților de 
seminar 

asist.univ.drd. Nedelcu Vlad Nicolae 

2.4. Anul de studiu:  IV 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de 
evaluare 

Colocviu 2.7. Regimul 
disciplinei 

 OP 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 
3.4. Total ore din planul de 
învățământ 

40 din care: 3.5. curs 20 3.6. seminar/laborator 20 

Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme referate, portofolii și eseuri 16 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activități....  
3.7. Total ore studiu individual 60 
3.8. Total ore din planul de învățământ 40 
3.9. Total ore pe semestru 100 
3.10. Numărul de credite 4 

 
4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum ca discipline recomandate: dreptul civil (contracte), drept comercial, dreptul 
comunitar 

4.2. de competențe - cunoașterea noțiunilor de bază ale dreptului comerțului internațional; 
- cunoașterea și înțelegerea litigiilor comerciale; 

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului sala de curs cu videoproiector 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar 

 
6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale CT1 - Realizarea de studii/analize privind mediul de 
afaceri; 
CT2 - Derularea afacerilor internaționale potrivit 
clauzelor contractuale; 

Competențe transversale CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod 
eficient și responsabil, cu respectarea regulilor 
deonotologice specifice mediului comerțului 
internațional;   
CT2.  Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în 
echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu 
respectarea palierelor ierarhice; 
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare 
și a surselor de informare și de formare profesională 
asistată, atât în limba română, cât și într-o limbă 
străină absolut necesara in comerțul internațional.  
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7. Obiectivele disciplinei (din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Cursul şi seminariile urmăresc familiarizarea studenților cu principalele concepte, categorii 
şi instituţii ale dreptului comerţului internaţional. Atât în expuneri, cât şi în dialogul cu 
studenţii se va pune accentul pe izvoarele dreptului comerțului internațional, înțelegerea 
mecanismelor negocierii, încheierii şi executării contractelor de comerţ internaţional 
(UNCITRAL, UNIDROIT); se va insista asupra subiectelor dreptului comerţului 
internațional, în special a celui european, şi asupra arbitrajului comercial internaţional – ca 
o modalitate de soluţionare a litigiilor ivite din raporturile juridice de comerţ internaţional. 

7.2. Obiective 
specifice 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice 
disciplinei) 

ü identificarea de termeni, relaţii, procese, perceperea unor relaţii şi conexiuni în 
cadrul domeniului dreptului comerţului internaţional; 

ü utilizarea corectă a termenilor de specialitate din domeniul dreptului comerţului 
internaţional; 

ü capacitatea de adaptare la noi situaţii apărute pe parcursul activităţii de comerţ 
internaţional, prin aplicarea cunoştinţelor dreptului comerţului internaţional 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, 
precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

ü generalizarea, particularizarea, integrarea unor domenii economice in dreptul 
comerţului internaţional; 

ü realizarea de conexiuni între elementele dreptului comerţului internaţional; 
ü capactitatea de analiză şi sinteză în procesul de luare a deciziilor, prin aplicare 

cunoştinţelor dobândite. 
3. Instrumental-aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

ü relaţionări între elementele ce caracterizează activităţile de dreptul al comerţului 
internaţional; 

ü descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene ce apar in aplicarea dreptului 
comerţului internaţional; 

ü capacitatea de a transpune în practică cunoştiinţele dobândite în cadrul cursului; 
ü abilităţi de cercetare, creativitate în domeniul dreptului comerţului internaţional; 
ü capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula activităţi de comerţ internaţional; 
ü capacitatea de a soluţiona litigii apărute în activităţile desfăşurate în cadrul unei 

organizaţii internaţionale. 
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul 
ştiinţific / cultivarea  unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / 
promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi 
creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea 
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu 
alte persoane / instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare 
profesională ) 

ü implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina dreptul comerţului 
internaţional; 

ü acceptarea unei valori atribuite unui obiect, fenomen, comportament, etc. conform 
legislaţiei în vigoare; 

ü capacitatea de a avea un comportament etic în faţa partenerilor de afaceri, 
angajaţilor; 
abilitatea de a colabora cu specialiştii din alte domenii. 

 
8. Conținut  

8.1. Curs Metode de predare Observații (ore şi referinţe bibliografice) 
TEMA 1. Noțiuni generale - elemente 
introductive. Rolul societăților 
comerciale în dezvoltarea economiei 

PRELEGERE/Proiectare 
slide-uri Powerpoint prin 
utilizarea video-
proiectorului 

1 ora, referințe bibliografice: Angela 
Mîţă - Baciu - Dreptul comerțului 
internațional, Editura STEF, Iași, 2010;  
 

TEMA 2. Noțiuni generale asupra 
societăților comerciale. Contractul de 
societate.	Dobândirea personalității 
juridice 

Elementele	esențiale	ale	
contractului	de	societate 
 

  

PRELEGERE/Proiectare 
slide-uri Powerpoint prin 
utilizarea video-
proiectorului 

1 ora, referințe bibliografice: Angela 
Mîţă - Baciu - Dreptul comerțului 
internațional, Editura STEF, Iași, 2010; 
Macovei Ioan, Dreptul Comerţului 
Internaţional, vol II, Editura CH Beck, 
Bucureşti 2009; 
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TEMA 3.  
Aportul	asociaților 
 
 
 
 
 

PRELEGERE/Proiectare 
slide-uri Powerpoint prin 
utilizarea video-
proiectorului 

4 ore, referințe bibliografice: Angela 
Mîţă - Baciu - Dreptul comerțului 
internațional, Editura STEF, Iași, 2010; 
 

TEMA 4.  
Înființarea societăților 
comerciale. Animus societatis 
 
 

PRELEGERE/Proiectare 
slide-uri Powerpoint prin 
utilizarea video-
proiectorului 

1,5 ore, referințe bibliografice: Angela 
Mîţă - Baciu - Dreptul comerțului 
internațional, Editura STEF, Iași, 2010; 
 

TEMA 5. Tipuri de societăți 
comerciale și funcționarea lor. 
Societățile de persoane.  
Societățile de capitaluri 
   
Clasificarea	societăților	
comerciale 
 

PRELEGERE/Proiectare 
slide-uri Powerpoint prin 
utilizarea video-
proiectorului 

4 ore, referințe bibliografice: Angela 
Mîţă - Baciu - Dreptul comerțului 
internațional, Editura STEF, Iași, 2010; 
 

TEMA 6.    
Funcționarea	societății		-	
organele	de	conducere	și	
control.	
Dizolvarea	societății	
comerciale.	
Lichidarea	societăților	
comerciale	
 

PRELEGERE/Proiectare 
slide-uri Powerpoint prin 
utilizarea video-
proiectorului 

3 ore, referințe bibliografice: Angela 
Mîţă - Baciu - Dreptul comerțului 
internațional, Editura STEF, Iași, 2010; 
ANGELA MÎŢĂ – BACIU, editor, 
VÂNZAREA INTERNAŢIONALA SI 
CONFLICTELE DE LEGI. 
INSTRUMENTE INTERNATIONALE, 
Editura Performantica, Iasi 2017 
 

TEMA 7.   
SOCIETATEA	ÎN	
PARTICIPAŢIUNE.		
SOCITATEA	ÎN	NUME	COLECTIV 
 

 PRELEGERE 2 ore, referințe bibliografice: Angela 
Mîţă - Baciu - Dreptul comerțului 
internațional, Editura STEF, Iași, 2010; 
Macovei Ioan, Dreptul Comerţului 
Internaţional, vol II, Editura CH Beck, 
Bucureşti 2009; 
 
 

TEMA 8.   Societatea	în	
comandită		simpla 
 
Societatea	în	comandită		pe	
acţiuni 
 

 PRELEGERE 2 ore, referințe bibliografice: Angela 
Mîţă - Baciu - Dreptul comerțului 
internațional, Editura STEF, Iași, 2010; 
 

TEMA 9.   
Societatea	cu	răspundere	
limitata 

PRELEGERE 2 ore, referințe bibliografice: Angela 
Mîţă - Baciu - Dreptul comerțului 
internațional, Editura STEF, Iași, 2010; 
Macovei Ioan, Dreptul Comerţului 
Internaţional, vol II, Editura CH Beck, 
Bucureşti 2009; 
 
 

TEMA 10.    
SOCIETATEA	ANONIMĂ 

PRELEGERE 2 ore, referințe bibliografice: Angela 
Mîţă - Baciu - Dreptul comerțului 
internațional, Editura STEF, Iași, 2010; 
 

TEMA 11 Titlurile sau valorile 
mobiliare emise de societatea pe 
actiuni 
 

PRELEGERE 1,5 ore, referințe bibliografice: Angela 
Mîţă - Baciu - Dreptul comerțului 
internațional, Editura STEF, Iași, 2010; 
Angela Mîţă – Baciu, PRINCIPIILE 
UNIDROIT APLICABILE 
CONTRACTELOR COMERCIALE 
INTERNAŢIONALE IN PERSPECTIVA 
CELEI DE A TREIA EDITII, in Revista 
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de Note si Studii Juridice, la 
adresa http://www.juridice.ro/rnsj 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 

1. Angela Mîţă - Baciu - Dreptul comerțului internațional, Editura STEF, Iași, 2010; 
2. Sitaru, Dragoş, Alex., Claudiu Buglea, Serban-Alexandru Stanescu, Drept comercial 

internaţional. Tratat, vol. I - II, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008; 
3. Angela Mîţă – Baciu, PRINCIPIILE UNIDROIT APLICABILE CONTRACTELOR 

COMERCIALE INTERNAŢIONALE IN PERSPECTIVA CELEI DE A TREIA EDITII, in 
Revista de Note si Studii Juridice, la adresa http://www.juridice.ro/rnsj 

4. Angela MÎŢĂ - BACIU, Arbitru de urgență în Regulile de Arbitraj 2012 ale ICC, în Anuarul 
Universitatii “Petre Andrei” Fascicula Drept, Stiinte Economice, Stiinte Politice, tomul 16, Editura 
Lumen, Iasi, 2016    

5. Daniel-Mihail Şandru, Dreptul comerţului internaţional, Ed. a III-a, Ed. Universitară, 
Bucureşti, 2012  
 
8.2. Seminar/laborator 

Metode de predare Observații (ore şi referinţe bibliografice) 

 TEMA 1  
 
Caracterele juridice ale 
contractului de societate 
 
Asociații. Capitalul social 
 
 

 
 
 

Prezentarea noțiunilor - 
discuții cu studenții pe 
tematica seminarului. 

2 ore, referințe bibliografice:  
Angela Mîţă - Baciu - Dreptul 
comerțului internațional, Editura 
STEF, Iași, 2010; 
Angela Mîţă - Baciu - Noua 
reglementare a societăților comerciale, 
în Anuarul Fundaţiei Academice  
„Petre Andrei” ,  tomul  XIII Drept,  
Evolutia si perspective dreptului 
romanesc in context european, 
Editura “Casa de editura Venus”,  
Iasi 2006, ISSN: 1454-5683; 
 

TEMA 2 
Dreptul european al societăților 
comerciale 
- Acquis-ul comunitar în 
domeniul dreptului societăților 
comerciale 
- Condiții privind înființarea, 
organizarea si funcționarea 
societatilor comerciale 

a) înfiintarea societatilor 
commercial 

b) functionarea societatilor 
comerciale 

c) restructurarea 
societatilor comerciale 
- Condiții privind societățile 
comerciale de dimensiune 
comunitara  
a) funcționarea societăților de 
dimensiune comunitara 
b) statute comunitare 
  

 
Prezentarea cadrului 
general, a noțiunii, 
reglementare - discuții cu 
studenții pe tematica 
seminarului. 

 
3 ore, referințe bibliografice: Angela 
Mîţă - Baciu - Dreptul comerțului 
internațional, Editura STEF, Iași, 
2010; 
 
 
 
 
 

TEMA 3 
Societatea europeana (Societas 
Europeae SE ) 
REGLEMENTARE 
EUROPEANĂ A 

Prezentarea lor - discuții 
cu studenții pe tematica 
seminarului. 

3 ore, referințe bibliografice: Angela 
Mîţă - Baciu - Dreptul comerțului 
internațional, Editura STEF, Iași, 
2010; 
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SOCIETĂŢILOR 
COMERCIALE ÎN ROMÂNIA 
 
TEMA 4 
Contextul actual  
Capitalul social si acționariatul 
în societățile pe acțiuni 
Sediul societății 
Despre fondatorii / Incapacități 
 

Prezentarea noțiunilor - 
discuții cu studenții pe 
tematica seminarului. 

2 ore, referințe bibliografice: Angela 
Mîţă - Baciu - Dreptul comerțului 
internațional, Editura STEF, Iași, 
2010; 

 
 
 
 
TEMA 4  
GRUPURILE DE INTERES 
ECONOMIC (GIE)   

 
Prezentarea noțiunilor - 
discuții cu studenții pe 
tematica seminarului. 

  
3 ore, referințe bibliografice: Angela 
Mîţă - Baciu - Dreptul comerțului 
internațional, Editura STEF, Iași, 
2010; 
Angela Mîţă - Baciu - REFLECȚII PE 
MARGINEA REGLEMENTĂRII 
ROMÂNE  PRIVIND GRUPURILE 
DE INTERES ECONOMIC (GIE)  în 
Anuarul Universității “Petre Andrei” 
tomul vol XII Drept – Colecții,  si 
volumul Sesiunii anuale de 
comunicări știintifice cu participare 
internatională “ARMONIZARE, 
CONVERGENTE ȘI 
INCONSECVENTE IN DREPTUL 
ROMANESC”  Iasi, 2006,  ISSN: 
1454-5683; 
 

TEMA 5 Conducerea şi 
administrarea 
societății: Sistemul unitar şi 
sistemul dualist 
Efecte ale modificării regimului 
juridic al raporturilor între 
administratori/directori şi 
societatea comercială pe acțiuni 
Exercitarea dreptului la vot 
Acţiunile societăţii, capitatlul 
autorizat 

 

Spețe/cauze - discuții cu 
studenții pe tematica 
seminarului.Jurisprudenta 

2 ore, referințe bibliografice: 
Angela Mîţă - Baciu - Dreptul 
comerțului internațional, Editura 
STEF, Iași, 2010; 
 
Angela Mîţă - Baciu - Noua 
reglementare a societăților comerciale, 
în Anuarul Fundaţiei Academice  
„Petre Andrei” ,  tomul  XIII Drept,  
Evolutia si perspective dreptului 
romanesc in context european, 
Editura “Casa de editura Venus”,  
Iasi 2006, ISSN: 1454-5683; 
 

TEMA 6   
 
Societățile multinaționale 

 

Prezentarea noțiunilor - 
discuții cu studenții pe 
tematica seminarului. 

2 ore, referințe bibliografice:  
Angela Mîţă - Baciu - Dreptul 
comerțului internațional, Editura 
STEF, Iași, 2010; 

TEMA 7 
 
Aplicații recente în practica 
jurisdicțională și arbitrală în 
materia  societăților comerciale  

Spețe/cauze - discuții cu 
studenții pe tematica 
seminarului. 

3 ore, Angela Mîţă - Baciu - Dreptul 
comerțului internațional, Editura 
STEF, Iași, 2010  

      
Bibliografie: 

1. Angela Mîţă - Baciu - Dreptul comerțului internațional, Editura STEF, Iași, 2010; 
2. Sitaru, Dragoş, Alex., Claudiu Buglea, Serban-Alexandru Stanescu, Drept comercial 

internaţional. Tratat, vol. I - II, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2018; 
3. Angela Mîţă – Baciu, PRINCIPIILE UNIDROIT APLICABILE CONTRACTELOR 

COMERCIALE INTERNAŢIONALE IN PERSPECTIVA CELEI DE A TREIA EDITII, in 
Revista de Note si Studii Juridice, la adresa http://www.juridice.ro/rnsj 

4. Angela Mîţă - Baciu, Arbitru de urgență în Regulile de Arbitraj 2012 ale ICC, în Anuarul 
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Universitatii “Petre Andrei” Fascicula Drept, Stiinte Economice, Stiinte Politice, tomul 16, 
Editura Lumen, Iasi, 2016; 

5. Macovei Ioan, Tratat de dreptul comerțului internațional, Bucureşti, Editura Universul 
Juridic, 2014; 

6. Macovei Ioan, Dreptul Comerţului Internaţional, vol II, Editura CH Beck, Bucureşti 2009; 
7. Daniel-Mihail Şandru, Dreptul comerţului internaţional, Ed. a III-a, Ed. Universitară, Bucureşti, 

2012; 
8. Angela Mîţă - Baciu, ARBITRU DE URGENȚĂ ÎN REGULILE DE ARBITRAJ 2012 ALE 

ICC, în Anuarul Universitatii “Petre Andrei” Fascicula Drept, Stiinte Economice, Stiinte 
Politice, tomul 16, Editura Lumen, Iași, 2016; ISSN 2248-1079, ISSN-L = 2248-1079   

  
 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

- Disciplina este elaborată pe baza unor manuale din domeniu recunoscute internațional.  
- cadrul didactic are doctoratul în domeniul dreptului comercial, comerț internațional; 
- o parte din elementele prezentate în cadrul cursului și seminarului au fost dezbătute în cadrul unor conferințe și 
prelegeri naționale și  internaționale; 
- promovarea gradului didactic pe postul de conferențiar s-a făcut pe baza unor publicații din domeniul dreptului 
comerțului internațional; 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 
finală 

10.4. Curs (Examen) - cunoaștere înțelegere și 
prezentarea; abilitatea de 
explicare 

COLOCVIU 80% 

10.5. Seminar/laborator - cunoaștere și înțelegere 
și interpretare; 
- rezolvarea completă și 
corectă a cerințelor  

- activității aplicative 
atestate/lucrări practice-
/referat   
- teste pe parcursul 

semestrului 
  

20% 

10.6. Standard minim de performanță: 
1. Studentul cunoaște care sunt principalele concepte, le recunoaște și le definește corect; 
2. Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat; 
3. Minim nota 5 la seminar; 
4. susținerea în limba română și/sau într-o limbă străină a unei lucrări de specialitate. Să  elaboreze, sa 
tehnoredacteze și sa prezinte/sa-si sustina lucrarea (eseu/referat), structurat, coerent, cursiv, pe o temă a 
actuală din temelele propuse din domeniul dreptului concurentei, sa raspunda intrebarilor din tematica eseului 
Să prezinte la examen bine, structurat,coerent, cursiv lucrarea (referatul); sa raspunda intrebarilor 

 
 
 
  
Data completării 
19/09/2022 

Titular de curs  

Conf. univ. dr. ANGELA MÎŢĂ 

BACIU 

Titular de seminar, 
asist.univ.drd. Nedelcu Vlad 
Nicolae 

 
 

 

 

   
Data avizării în departament Director de departament  

            _____________________              ___________________     
 


