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FIȘA DISCIPLINEI 

Denumirea 

disciplinei 
DREPT COMERCIAL 

Anul calendaristic 2022 
Anul de 

formare 
II 

Forma de evaluare finală (N 

/ C) 

(N – notă  C – calificativ) 

C 

Regimul disciplinei {OB-obligatorie, OP-opţională, F- 

facultativă} 
OP 

Total ore prevăzute pentru disciplină în planul de formare 9 

Formator(i) Cărăbaș Mihai, Coldea Dan Andrei, Moga Ioana 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa analitică 
(tematica) 

Atelier nr. 1 (3 ore) – (Ne)limitarea răspunderii în dreptul comercial. 

Optimizarea contractului comercial. 

Formator: Cărăbaș Mihai 

  

- persoana fizică: fracționarea patrimoniului și segregarea creditorilor; 

- persoana juridică: separația de patrimonii, confuzia de patrimonii, 

societatea fictivă; 

- întreprinderea – cetățean 

- echilibrul contractual; 

- consolidarea și fluctuațiile valorice ale creanței bănești; 

- grupurile de contracte              

 

Atelier nr. 2 (3 ore) – Administrarea societăților și soluționarea conflictelor 

dintre asociați/acționari 

Formator: Moga Ioana  

 

- administratorii și mandatarii: responsabilitatea managerială și guvernarea 

corporativă, întreprinderea cu misiune, asocierea la pierderi 

- asocierea la risc și tratamentul juridic al pierderilor; 

- (in)validarea hotărârilor adunărilor generale; 

- neînțelegerile grave între asociați; 

- amenajarea convențională a drepturilor și obligațiilor societare. 
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Bibliografie 

   Atelier nr. 3 (3 ore) – Titlu: Teoria generală a insolvenței. Grupurile de 
societăți și insolvența societăților membre. 

Formator Coldea Dan Andrei 

- obligația și dreptul de a cere deschiderea procedurii insolvenței; 

- insolvența ca proces civil; 

- efectele patrimoniale imediate ale deschiderii procedurii insolvenței; 
acțiunea în anulare a actelor juridice încheiate în perioada suspectă și 
acțiunea în răspundere pentru insolvență, ca tipuri speciale de class action;  

- perioada de observație și continuitatea afacerii debitorului; 

- reorganizarea; 

- falimentul; 

- închiderea procedurii; 

- interesul societar, grupurile formale și grupurile patologice de societăți; 

- insolvența societăților membre ale grupului. 

 

Baias F.-A., Chelaru E., Constantinovici R., Macovei I. (coordonatori), Noul Cod 

civil. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, ed. a II-a; București, 2014. 

Bufan R. (coordonator), Deli-Diaconescu A., Moțiu F., ș.a., Tratat practic de 

insolvență, Ed. Hamangiu, București, 2014 

Cărpenaru S.D., Piperea G., David S., Legea societăților. Comentariu pe articole. 

Ediția a 5-a revăzută și adăugită, Ed. C.H. Beck, București, 2014 

Cărpenaru S.D., Tratat de drept comercial român, Universul Juridic, 2012. 

Piperea G., Drept comercial. Teoria generală, întreprinderea și insolvența. CH 

Beck, 2019. 

Piperea G., Contracte și obligații comerciale, CH Beck, 2019. 

Popa M. C., Grupurile de societăți, Ed. C.H. Beck, București, 2011 

Țăndăreanu N., Codul insolvenței comentat. Vol. I. – art. 1-182. Legea nr. 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, Ed. 

Universul Juridic, București, 2017 

 
 
 
 
 
Lista materialelor 
didactice necesare 
(dacă este cazul) 

CODUL CIVIL + legislația aferentă punerii în aplicare a acestui act normativ; 

CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ + legislația aferentă punerii în aplicare; 

LEGEA SOCIETĂȚILOR nr. 31/1990; 

ORDONANȚA DE GUVERN nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de 

către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale; 

ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011 privind dobânda legală remuneratorie şi 

penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale în domeniul bancar 

LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în 

executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 

profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante 

LEGEA nr. 193 din 6 noiembrie 2000*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate 

între profesionişti şi consumatori 

LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă. 

LEGEA nr. 297/2004 privind piața de capital. 
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La evaluare se iau în considerare: 

 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{total=100%; se completează numai 

elementele care sunt incidente)  
 
- răspunsurile la aplicațiile practice în cadrul atelierelor    15 % 

 
- rezultatele obținute la testarea scrisă  70 % 

- evaluarea continuă a cunoștințelor în cadrul atelierelor    15 % 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri etc. - 

 
- alte activităţi (precizaţi) :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . 
   - % 

 

Cerinţe minime pentru promovare: 

 

 

- Cunoștințe elementare la materia ce formează obiectul de studiu  

- Stăpânirea acceptabilă a categoriilor si conceptelor fundamentale  

- Raspunsurile să nu cuprindă erori grave 

- Activitate minimă la activitățile practic-aplicative 

 

   (60) % 

 

 

 

*potrivit Regulamentului I.N.P.P.A., prezența nu poate fi mai mică de 50% 

 

Data completării: 

24.02.2022 
Formatori: 
Cărăbaș Mihai 
Coldea Dan Andrei 
Moga Ioana 

Cerință de prezență stabilită de formator*: 


