
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2019-2020 

 
Anul de studiu IV / Semestrul II 

 
 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  Drept şi Ştiinţe Sociale 

1.3. Departamentul  Ştiinţe Juridice şi Administrative 

1.4. Domeniul de studii Drept 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea* Drept 

* pentru a specifica aspectele legate de calificare, vor fi trecute codurile COR și/sau denumirile profesiilor 
cărora se adresează programul de studii (conform  mențiunilor din Planul de învățământ). 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Dreptul comerţului internaţional 2.2. Cod disciplină DR IV 8 

2.3. Titularul activităţii de curs Cotea Felician Sergiu 

2.4. Titularul activităţii de seminar / 
laborator 

Cotea Felician Sergiu 

2.5. Anul de 
studiu 

IV 2.6. 
Semestrul 

2 2.7. Tipul de 
evaluare (E/C/VP) 

E 2.8. Regimul 
disciplinei (O – 
obligatorie, Op – 
opţională, F – 
facultativă) 

Op 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 
planul de învăţămînt 

125 din care: 3.5. curs 24 3.6. seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 

Tutoriat 1 

Examinări 2 

Alte activităţi …….  

 

3.7 Total ore studiu individual 85 

3.8 Total ore din planul de învăţământ* 125 

3.9 Total ore pe semestru 48 

3.10 Numărul de credite** 5 

* 3.8. = 3.4. + 3.7.; numărul total de ore pe semestru trebuie calculat în funcție de nr. de credite (3.9.) și de 
volumul de muncă aferent unui credit (1 credit = 25 ore conform Ghidului de aplicare a ECTS). 
** 3.9. = numărul de credite prevăzut a fi atribuit disciplinei prin planul de învățământ. 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Drept comercial român şi Contracte civile 

4.2. de competenţe - utilizarea adecvată a noţiunilor, teoriilor şi instituţiilor din 
ramura dreptului civil; 
- înţelegerea şi folosirea corectă a normelor juridice în 
vigoare în analiza practici judiciare şi a speţelor supuse 
discuţiilor la seminar 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului - prezentarea liberă a cursurilor şi interacţionarea cu 
studenţii de la caz la caz 

5.2. de desfăşurarea a 
seminarului/laboratorului 

- sală de curs dotată cu proiector 

  
 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din 
domeniul juridic  
Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic 
Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei internaţionale şi a celorlalte 
instrumente juridice internaţionale 
Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, 
dreptul european şi dreptul altor state 
Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la 
o problemă de drept concretă 
Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor 
corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lorse  

Competenţe transversale  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi 
metodologiilor din domeniul juridic 
Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a 
celorlalte instrumente juridice internaţionale 
Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din 
dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state. 

7.2 Obiectivele specifice Dobândirea de cunoştinţe despre modul în care se 
negociază, încheie şi sunt executate contractele în cadrul 
comerţului internaţional. 
Cunoaşterea legislaţiei internaţionale şi a practicilor 
comerciale în materia contractelor de comerţ internaţional 

 
 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

Cursul 1 
Noţiuni introductive 
Noţiune. Obiectul dreptului comerţului internaţional. 
Specificul dreptului comerţului internaţional. Dreptul 
comerţului internaţional şi alte ramuri de drept. Principiile 
dreptului comerţului internaţional. Izvoarele dreptului 
comerţului internaţional 
Cursul 2 
Raportul juridic de comerţ internaţional 
Noţiune. Premisele raportului juridic de comerţ internaţional. 
Caracteristicile raportului juridic de comerţ internaţional. 
Subiectele raportului juridic de comerţ internaţional. 
Conţinutul raport juridic de comerţ internaţional. Obiectul 
raportului juridic de comerţ internaţional 
Cursul 3 
Contractele de comerţ internaţional 
Noţiune Caracterele juridice ale contractelor de comerţ 
internaţional. Clasificarea contractelor de comerţ 
internaţional. Condiţiile de validitate ale contractelor de 
comerţ internaţional. Forma contractelor de comerţ 
internaţional. Limba contractelor de comerţ internaţional. 
Legea aplicabilă contractelor de comerţ internaţional 
Cursul 4 
Încheierea contractului de comerţ internaţional 
Negocierea contractului de comerţ internaţional.  Încheierea 

Prelegere cu proiector 
 
 
 
 
 
 
Prelegere cu proiector 
 
 
 
 
 
 
Prelegere cu proiector 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere cu proiector 
 
 

2 ore 
 
 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 
 
 
 
 

2 ore 
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contractului de comerţ internaţional. Momentul şi locul 
încheierii contractului de comerţ internaţional. Importanţa 
momentului încheierii contractului de comerţ internaţional. 
Importanţa locului încheierii contractului de comerţ 
internaţional. 
Cursul 5 
Conţinutul contractului de comerţ internaţional 
Clauzele generale în contractele de comerţ internaţional. 
Clauzele specifice tuturor contractelor de comerţ 
internaţional. Clauzele specifice unor contracte de comerţ 
internaţional. 
Cursul 6 
Efectele contractului de comerţ internaţional 
Forţa obligatorie a contractului de comerţ internaţional. 
Efecte specifice pentru familia contractelor sinalagmatice. 
Executarea contractului de comerţ internaţional. 
Interpretarea clauzelor contractului de comerţ internaţional. 
Stingerea obligaţiilor în contractul de comerţ internaţional. 
Cursul 7 
Vânzarea comercială internaţională 
Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare 
internaţională de mărfuri. Regulile INCOTERMS 2010. 
Principiile UNIDROIT. 
Cursul 8 
Contractele de intermediere în comerţul internaţional 
Considerente introductive. Contractul de mandat comercial. 
Contractul comercial de comision. Contractul de 
consignaţie. Contractul de expediţie. Contractul de agency. 
Contractul de intermediere. Contractul de franciză. 
Contractul de distribuţie exclusivă. 
Cursul 9 
Alte contracte speciale de comerţ internaţional 
Contractele de transport internaţional. Contractul de 
asigurare internaţională. Contractul internaţional de leasing. 
Contractul de factoring. Contractul de consulting-
engineering. Contractul de know-how. 
Cursul 10 
Titlurile de credit în comerţul internaţional 
Considerente generale. Cambia. Biletul la ordin. Cecul. 
Cursul 11 
Arbitrajul comercial internaţional (I) 
Noţiune şi trăsături caracteristice. Reglementarea 
arbitrajului în dreptul intern şi internaţional. Formele 
arbitrajului în comerţul internaţional. Convenţia arbitrală în 
dreptul comerţului internaţional. 
Cursul 12 
Arbitrajul comercial internaţional (II) 
Organizarea arbitrajului. Procedura arbitrală 

 
 
 
 
 
Prelegere cu proiector 
 
 
 
 
 
Prelegere cu proiector 
 
 
 
 
 
 
Prelegere cu proiector 
 
 
 
 
 
Prelegere cu proiector 
 
 
 
 
 
Prelegere cu proiector 
 
 
 
 
 
Prelegere cu proiector 
 
 
Prelegere cu proiector 
 
 
 
 
 
Prelegere cu proiector 

 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 
 
 

2 ore 
 
 

2 ore 
 
 
 
 
 

2 ore 
 

Bibliografie 
1. Dragoş Alexandru Sitaru, Dreptul comerţului internaţional, Editura Universul Juridic, 2017; 
2. Claudiu Paul Buglea, Dreptul comerţului internaţional. Note de curs, Editura CH Beck, 2016; 
3. Gabriel Mihai, Dreptul comerţului internaţional, Editura Pro Universitaria, 2015 
4. Principiile Unidroit privind comerţul internaţional, Editura CH Beck, 2015; 
5. Ioan Macovei, Tratat de drept al comerţului internaţional, Editura Universul juridic, 2014; 
6. Carmen Tamara Ungureanu, Dreptul comerţului internaţional, Editura Hamangiu, 2014; 
7. Gabriel Mihai, Arbitrajul internaţional şi efectele hotărârilor arbitrale străine, Editura Universul 

Juridic, 2013. 

8.2. Seminar-laborator   

1. Obiectul dreptului comerţului internaţional. Specificul 
dreptului comerţului internaţional. Principiile dreptului 
comerţului internaţional şi izvoarele dreptului comerţului 
internaţional 

Dezbatere 
 
 
 

2 ore 
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2. Raportul juridic de comerţ internaţional 
3. Contractele de comerţ internaţional 
4. Încheierea contractelor de comerţ internaţional 
 
5. Conţinutul contractului de comerţ internaţional 
6. Efectele contractului de comerţ internaţional 
 
7. Vânzarea comercială internaţională 
8. Contractele de intermediere în comerţul internaţional 
9. Alte contracte de comerţ internaţional  
10. Titlurile de credit în comerţul internaţional 
11-12. Arbitrajul comercial internaţional 

Dezbatere 
Dezbatere 
Dezbatere şi 
prezentare de referate 
Dezbatere 
Dezbatere şi 
prezentare de referate 
Dezbatere 
Dezbatere 
Dezbatere 
Dezbatere 
Dezbatere şi analiză 
pe practică arbitrală 

2 ore 
2 ore 
2 ore 

 
2 ore 
2 ore 

 
2 ore 
2 ore 
2 ore 
2 ore 
4 ore 

Bibliografie 
1. Dragoş Alexandru Sitaru, Dreptul comerţului internaţional, Editura Universul Juridic, 2017; 
2. Claudiu Paul Buglea, Dreptul comerţului internaţional. Note de curs, Editura CH Beck, 2016; 
3. Principiile Unidroit privind comerţul internaţional, Editura CH Beck, 2015; 
4. Ioan Macovei, Tratat de drept al comerţului internaţional, Editura Universul juridic, 2014. 

* temele de curs și seminar/laborator trebuie să acopere în întregime obiectivele specifice formulate la 
secțiunea 7.2. 
* temele abordate la curs și cele de la seminar pot fi proiectate atât în relație de complementaritate, cât 
și/sau în relație de aprofundare a tematicii. 
* este recomandabil ca elaborarea fișei disciplinei să fie făcută în echipă de către titularul de curs și cel de 
seminar/laborator, eventual de către toți titularii aceleiași discipline, acolo unde mai multe persoane predau 
aceiași disciplină. 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Studiul Dreptului comerţului internaţional asigură studenţilor posibilitatea de a dobândi cunoştinţe de 
specialitate în legătură cu: 
- principalele instituţii juridice din comerţul internaţional; 
- ultimele orientări ale doctrinei române şi străine şi ţinând seama de cele mai recente reglementări în 
domeniu; 
- mecanismele de încheiere a contractelor de comerţ internaţional, clauzele acestora şi efectele juridice pe 
care le produc. 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs Evaluare finală Examen oral 80% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs şi 
activitate la seminar 

Referat şi test în timpul 
semestrului 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă:  
1. Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă dată 
2. Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite într-un proiect profesional 
3. Realizarea unui referat în legătură cu legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa referitoare la o problemă de drept 
concretă 
4 Realizarea unei lucrări scrise privind modul în care pot să fie soluţionate problemele juridice pe care le 
ridică o situaţie de fapt concretă. 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
25.09.2019 
            
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 


