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FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „DANUBIUS” Galați 

1.2 Facultatea /  de Drept 

1.3 Departamentul Drept Public şi Drept Privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii1 Licenţă 

1.6 Programul de studii  Drept/Licenţiat în drept  

1.7 Forma de învăţământ Învăţământ la Distanţă 

1.8 Anul universitar 2019-2020 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 

2.2 Coordonator de disciplină Lect.univ.dr. Nicu DURET 

2.3 Tutori Lect.univ.dr. Nicu DURET 

2.4 Anul de studiu IV 2.5 Semestrul VIII 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei2 Obl. 

 

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

3.1 Total ore din planul 

de învățământ 

42 din care: 3.2 

S.I. 

28 3.3 AT 4 3.4 TC 10 3.5  AA  

3.6 Distribuția fondului de timp pentru studiu individual suplimentar ore 

Studiul individual după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 10 

Pregătire activităţi aplicative asistate, laboratoare, teme, referate, portofolii, teste și eseuri 20 

Examinări 1 

Alte activități 2 

3.7 Total ore de studiu individual suplimentar 58  

3.8 Total ore pe semestru 100  

3.9 Numărul de credite 3  

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competențe  

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a SI - sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius 

online, internet 

5.2 de desfășurare a AT - sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius 

online, internet 

5.3 de desfășurare a TC - sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius 

online, internet 

5.2 de desfășurare a AA - sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius 

online, internet 

 

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte 

disciplina.) 
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C.4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european 

şi dreptul altor state 
Definirea conceptelor şi analiza acestora, precum şi a metodelor şi teoriilor utilizate în interpretarea şi compararea instituţiilor din dreptul 

naţional, dreptul european şi dreptul altor state 

Interpretarea raportului dintre instituţiile dreptului român şi cele ale dreptului european şi dreptului altor state prin utilizarea metodelor 

comparative şi interpretative 

Realizarea de corelaţii şi comparaţii între instituţii ale sistemului de drept naţional, european şi cele ale altor state într-un context 

determinat, cu utilizarea metodelor şi tehnicilor specifice 

Interpretarea şi evaluarea metodelor specifice ce pot fi utilizate pentru determinarea raportului dintre instituţiile dreptului naţional, ale 

dreptului european şi ale dreptului altor stat 

 
1 licență, masterat, doctorat 
2 obligatorie, opţională, facultativă 



2/2 Cod: ID-02-Ed4-R0-F2 

C
o
m

p
et

en
țe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

CT 1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor 

deontologice specifice domeniului 

CT 2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu 

respectarea palierelor ierarhice 

CT 3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare 

profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină   

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

cunoaşterea noţiunilor specifice dreptului comerţului internaţional; 

-explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a 

conţinuturilor teoretice şi practice ale acestei discipline; 

-cunoaşterea principiilor pe baza cărora funcţionează comerţul internaţional; 

-capacitatea de a interpreta normele de drept în raport cu situaţiile concrete 

 

7.2 Obiectivele specifice 

manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul 

dreptului comerţului internaţional;  

-cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice; 

-promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice;  

-valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile 

ştiinţifice. 

 

8. Conținuturi 

8.1 SI Nr.ore Metode de predare Observații 

1. Dreptul comerţului internaţional 4   

2. Subiectele raporturilor juridice de drept al comerţului 

internaţional 

4 

3. Contractul de comerţ internaţional 4 

4. Contractul de vânzare – cumpărare internaţional 4 

5. Contractul de engineering 4 

6. Contractele de leasing şi factoring 4 

7. Falimentul 4 

8.2 AT  

Falimentul 2 

Contractul leasing 2 

8.3. TC  

speta 5 

speta 5 

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 

- Suport de studiu disponibil pe platforma Sakai 

1. - Ioan Macovei  - Dreptul comerţului internaţional, Ed. CH Beck, 2011 

2. Luminita Tuleasca - Dreptul comertului international. Tranzactii comerciale internationale, Universul Juridic, Bucuresti, 

2017; 

3. Brânduşa Ştefănescu – Tratat de Drept al Comerţului Internaţional, 2008 

4. Dumitru Mazilu , Dreptul comerţului international, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2008 

5. Duret Nicu, Mironov Gabriela, Dreptul comerţului international, Ed. Universitară Danubius, Galaţi,2009. 

6. Codul Civil 

7. S. Tulbure,  Drept comercial, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002; 

8. Papadima, R., International business law, Buc., Ed. Universitară, 2018 

 

Bibliografie de elaborare a suportului de studiu  

1. S. Popa, Drept comercial. Teorie şi practică judiciară, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008; 

2. S. P. Gavrilă, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990. Practică judiciară, Editura Hamangiu,   Bucureşti, 2009. 

3. St.D. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, Legea societăţilor comerciale. Comentariu  pe articole, 

Ediţia a 4-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009; 

4. C. Cucu, M.V. Gavriş, C.G. Bădoiu, C. Haraga, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990. Repere bibliografice, 

practică judiciară, decizii ale Curţii Constituţionale, adnotări, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007; 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 

profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte 

centre universitare din ţară şi din străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul dreptului 

comerţului internaţional şi valorifică practica judiciară recentă şi problematica actuală a relaţiilor interstatale ce 

interesează instituţii aparţinând dreptului comerţului internaţional. 
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10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Evaluare finală Se evaluează răspunsurile Examen scris 70% 

10.5 TC Se evaluează răspunsurile Evaluare continua/Teme de 

control 

30% 

10.6 Standard minim de performanță 

• cunoaşterea în proporţie de 50% a informaţiei transmise; 

 

 

Data completării  Semnătura coordonatorului de disciplină 

20.09.2019  Lect.univ.dr. Nicu DURET 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

20.09.2019 Lect.univ.dr. Iulian  Savenco 

 


