
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Drept 

1.3 Departamentul Drept privat 

1.4 Domeniul de studii  

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Instituții de drept privat 

Dreptul european și dreptul național al afacerilor 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Aspecte actuale de procedură civilă 

2.2 Titularul activităţilor de curs Andrea Annamaria Chiș 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Andrea Annamaria Chiș 

2.4 Anul de studiu V 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare  2.7 Regimul disciplinei  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 18 

Examinări   

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu e cazul 

4.2 de competenţe  Nu e cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Nu e cazul 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Nu e cazul 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 Aplicarea cunoștințelor dobândite la spețe concrete. 
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 Gestionarea informațiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context, inclusiv prin 

utilizarea unei alte limbi. 

  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Principiul privind dreptul la un proces echitabil, în 

termen optim și previzibil și aplicațiile acestuia în 

cele două faze ale procesului civil.  

Curs interactiv  

2. Rolul judecătorului în procesul civil din 

perspectiva principiilor procesului civil. 

Curs interactiv   

3. Aspecte practice privind competența instanțelor 

judecătorești.  

Curs interactiv  

4. Părțile și terții în procesul civil. Curs interactiv  

5. Nulitatea actelor de procedură – aspecte de drept 

comparat. 

Curs interactiv  

6. Excepțiile procesuale, aplicații practice. Curs interactiv  

7. Proba cu înscrisuri.  

Administrarea probelor de către avocați și consilieri 

juridici.  

Curs interactiv  

8. Relativitatea și opozabilitatea efectelor hotărârii 

judecătorești. 

Curs interactiv  

9. Autoritatea de lucru judecat – efectul pozitiv și 

efectul negativ, aplicații practice.  

Curs interactiv  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cunoașterea și aplicarea normelor dreptului procesual civil.   

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

Identificarea corelațiilor între instituțiile dreptului procesual civil. 

Redactarea unor comentarii privind jurisprudență publicată sau nepublicată. 

Soluționarea unor spețe. 

Utilizarea bibliografiei străine. 

 

  



10. Căile extraordinare de atac de retractare. Curs interactiv  

11. Mijloace de uniformizare a jurisprudenței. Curs interactiv  

12. Măsurile asigurătorii. Curs interactiv  

13. Procedura ordonanței de plată, cea a cererilor de 

valoare redusă și cea a evacuării din imobilele 

folosite su ocupate fără drept versus dreptul comun – 

aspecte practice. 

Curs interactiv  

14. Probleme practice de executare silită. Curs interactiv  

Bibliografie 

 

 

 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Aprofundarea conținutului cursurilor   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie 

  

Andrea A. Chiș, Gh.-L. Zidaru, Rolul judecătorului în procesul civil, Ed. Universul Juridic, București, 

2015 

Gh. –L Zidaru, Competența instanțelor judecătorești în Dreptul procesual civil român și german, Ed. 

Universul Juridic, București, 2015 

P. Pop, Sancțiuni procedurale în procesul civil, Ed.Universul juridic, București, 2016 

S. Guinchard. F. Ferrand, C. Chanais, Procedure civile, Ed. Dalloz, 2013 

I. Deleanu, Părțile și Terții. Relativitatea și Opozabilitatea Efectelor Juridice,  Ed. Hamangiu, București, 

2006 

M. Tăbârcă, Excepțiile procesuale în procesul civil, Ediția a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2006 

A. Nicolae, Relativitatea și opozabilitatea efectelor hotărârii judecătorești, Ed. Universul Juridic, 

București, 2008 

E. Florian, Puterea lucrului judecat în materie civilă, Ed. All Beck, București, 2007 

A. Nicolae, A. Stamatescu, Autoritatea de lucru judecat în materie civilă, Ed. Unviersul Juridic, București, 

2012 

S. Spinei, Reglementarea căilor de atac în dreptul procesual civil, drept român și drept comparat, Ed. 

Hamangiu, București, 2013 

Colectiv, coord. E. Oprina, V. Bozeșan, Executarea silită. Dificultăți și soluții practive, Vol. I și II, Ed. 

Hamangiu, București, 2016 și 2017 

I. Deleanu, V. Mitea. S. Deleanu, Tratat de procedură civilă, Ed. Universul Juridic, București, 2013 

G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Ed. Hamangiu, București, 2017  

I. Leș, Tratat de drept procesual civil, Vol. I și II, Ed. Universul Juridic, București, 2015 

M. Tăbârcă, Drept procesual civil, Vol. I, Ediția a II-a, Ed. Solomon,  

Colectiv, coord. V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, Vol. I și 

II, Ed. Universul Juridic, București, 2016 

Colectiv, coord. G. Boroi, Noul Cod de procedură civilă, comentariu pe articole, Edișia a II-a revăzută și 

adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2016 

G.C. Frențiu, D. Băldean, Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, Ed.Hamangiu, București, 

2013 

 



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Temele abordate în cadrul cursului cuprind aspecte relevante ce pot constitui obiectul preocupărilor 

instituțiilor de profil sau al unor conferințe științifice ori dezbateri în cadrul revistelor de specialitate 

 

 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Participare activă Periodic 45% 

   

10.5 Seminar/laborator Participare activă Periodic 45% 

Prezentare referat   

10.6 Standard minim de performanţă 

 Obținerea notei 5 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Facultatea de Drept 

1.3 Departamentul Drept Privat 

1.4 Domeniul de studii Dreptul societăților 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Dreptul European și dreptul național al afacerilor 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Dreptul societăților și guvernanță corporativă 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Radu N. Catană 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. Radu N. Catană 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

Obligtorie 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 53 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 50 

Tutoriat 5 

Examinări  5 

Alte activităţi: .................. - 

3.7 Total ore studiu individual 158 

3.8 Total ore pe semestru 200 

3.9 Numărul de credite 8 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - Cunoștințe de dreptul societăților acumulate la nivel de licență 

4.2 de competenţe - Abilitități de comunicare și analiză juridică 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

- calculator, video proiector 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

      - calculator, video proiector 



6. Competenţele specifice acumulate 
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- realizarea unei cercetări individuale pe baza unei surse bibliografice selectate, evaluarea 

și folosirea eficientă a acestora 

- înțelgerea principiilor fundamentale aplicabile în dreptul societăților și aplicarea 

acestora în funcționarea societăților 

- înțelegerea implicațiilor economice și juridice ale unor transformări în structura 

societății, precum fuziunile sau preluările de control și analizarea mecanismelor 

specifice de guvernanță corporativă aplicabile 

- înţelegerea modului în care guvernanţa corporativă influenţează eficacitatea societăţilor 

şi a raporturilor dintre administraţia societară, acţionari şi terţii cu interese legitime în 

funcţionarea durabilă a societăţii 
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- abilități de comunicare profesională 

- abilități antreprenoriale 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Constituirea societăților şi problemele apărute 

în practica registrului comerţului. Necesitatea 

Cursurile sunt bazate 

pe o prezentare 

structurată a fiecărei 

Pentru a asigura natura 

esenţialmente interactivă 

a cursului, studenții vor 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cursul dorește să le ofere studenților o perspectivă aprofundată a unor 

elemente problematice din dreptul societăților, pornind de la o prezentare a 

unor aspecte fundamentale, precum constituirea unei societăți, ajungând la 

analizarea implicațiilor juridice și economice a listării pe piața de capital. De 

asemenea, este prezentat mecanismul guvernanței corporative și aspectele 

particulare evidențiate prin operațiuni precum fuziunea sau oferta de preluare 

de control, atât din perspectiva cadrului legal și doctrinar român, cât și din 

perspectiva dreptului comparat. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

La finalul acestui curs: studenții vor fi familiarizați cu aspectele esențiale ce 

țin de constituirea și funcționarea unei societăți; vor înțelege drepturile 

acționarilor și rolul acestora în societate; vor putea descrie procedura fuziunii 

și ofertei de preluare și vor putea prezenta condițiile juridice ale acestor 

operațiuni, precum și să evalueze oportunitatea economică a acestora.  

Studenţii vor înţelege modul în care guvernanţa corporativă influenţează 

eficacitatea societăţilor şi a raporturilor dintre administraţia societară, 

acţionari şi terţii cu interese legitime în funcţionarea durabilă a societăţii. Nu 

în ultimul rând, stundenții vor înțelege necesitatea protecției acționarilor 

minoritari și vor putea explica răscumpărarea obligatorie și retragerea 

obligatorie.  



reevaluării formelor societare, ca reformă a 

dreptului societăţilor 

teme, pornind de la 

dreptul intern și 

subliniind elementele 

de drept comparat. 

trebui să parcurgă 

bibliografia şi îndeosebi 

practica judiciară 

relevantă, indicată înainte 

de fiecare curs, studenții 

fiind încurajați să 

intervină în cadrul 

discuțiilor. 

2. Personalitatea juridică a societăților 

comerciale. Grupul de societăți. Ridicarea 

vălului corporatist (abuzul de personalitate 

juridică) 

3. Dificultăţi şi costuri specifice / avantaje în 

funcționarea societăților pe acțiuni 

4. Probleme juridice practice datorate sub-

reglementării SRL 

5. Drepturile acționarilor. Exercitarea abuzivă a 

dreptului de vot. Practică judiciară 

6. Distribuția de putere dintre Consiliul de 

Administrație și Adunarea Generală a 

Acționarilor în mai multe sisteme juridice 

7. Principiile guvernanței corporative şi modul 

în care acestea sunt implementate prin norme 

juridice şi soft law 

8. Înțelegerea economică și juridică a pieței de 

capital. Abuzul de piaţă. Jurisprudenţa 

română şi europeană relevantă 

  

9. Reguli specifice aplicabile 

emitenţilor/societăților listate din perspectiva 

transparenţei 

10. Coduri de guvernanță corporativă. Explicarea 

regulii “aplici sau explici”. Studii de caz 

  

11. Modificări structurale ale societății prin 

fuziune și oferta de preluare de control 

  

12. Procedura și consecințele juridice ale fuziunii. 

Studii de caz 

  

13. Oferta obligatorie de preluare. Invitarea unui 

specialist. 

  

14. Protecția acționarilor minoritari. 

Răscumpărarea obligatorie și retragerea 

obligatorie. Studii de caz 

  

Bibliografie 

1. J. J. du Plessis,  C. Keong Low, Corporate Governance Codes for the 21st Century. International 

Perspectives and Critical Analyses, ed. Springer,  2017 

2. Andreas M. Fleckner (ed.), Klaus J. Hopt (ed.), Comparative Corporate Governance. A 

Functional and International Analysis, ed. Cambridge University Press, 2013 

3. M. Andenas, F. Wooldridge, European Comparative Company Law, ed. Cambridge University 

Press, 2012 

4. D. M. DePamphilis, Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities, Seventh Edition, 

ed. Elsevier, 2014 

5. S. D. Cărpenaru , Gh. Piperea , S. David, Legea societăților. Comentariu pe articole, Ediția a 5-a, 

ed.C.H.Beck, 2014 

6. R. N. Catană, Dreptul societăților comerciale. Probleme actuale privind societățile pe acțiuni. 

Democrația acționarială, ed. Sfera Juridică, 2007 



7. Radu N. Catană, The Reform of Corporate Governance of State-Owned Enterprises. A critical 

Analysis, UJ, Bucureşti, 2012 

8. Revista Română de Dreptul Afacerilor (numerele, articolele relevante tematicii) 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

În cadrul seminariilor, principalele teme prezentate în 

cadrul cursurilor vor fi aprofundate, punându-se 

accent pe aspectele de drept comparat. 

Stundenții, în grupe 

de maxim 3, vor 

trebuie să 

pregătească o scurtă 

prezentare a 

anumitor teme 

stabilite, accentuând 

aspectele de drept 

comparat. 

Implicarea activă a 

studenților la seminarii 

este esențială 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

-  

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs - cunoașterea principiilor 

fundamentale de dreptul 

societăților și a 

guvernanță corporativă 

- analizarea rolului 

acționarilor în societate 

- înțelegerea implicațiilor 

juridice și economice ale 

fuziunii și ofertei de 

preluare 

Examen scris 

 

50% 

 

   

10.5 Seminar/laborator - calitatea cercetării 

individuale 

- originalitatea prezentării 

- gestionarea unei sarcini 

prin muncă în echipă 

Prezentări orale 50% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

5  Nota 5 (cinci) 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  ...............................   ................................... 

 



Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj 

1.2 Facultatea de Drept 

1.3 Departamentul Drept privat 

1.4 Domeniul de studii Drept  

1.5 Ciclul de studii II  

1.6 Programul de studiu  Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Contracte administrative (CA) 

2.2 Titularul activităţilor de curs Paul Vasilescu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Paul Vasilescu 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare Ex  2.7 Regimul disciplinei Ob 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 2 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat 0 

Examinări  1 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 6 

3.8 Total ore pe semestru 84 

3.9 Numărul de credite 8 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul. 

4.2 de competenţe  Nu este cazul. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Nu este cazul. 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Nu este cazul. 



6. Competenţele specifice acumulate 
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  Cunoaşterea dreptului european în materia CA 

 Stăpânirea detaliilor privind practica administrativă şi judiciară a CA 

 Dezvoltarea apetitului ştiinţific şi critic pentru analiza CA 

 Aprofundarea unui contencios administrativ special şi cunoaşterea unui sistem specific 

de remedii ale CA 
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 Drept naţional, european şi comparat – acomodarea cu metode comparatiste interne şi 

internaţionale 

 Achiziţiile publice ca metodă economică de etalon de fezabilitate juridică a 

administraţiei – înţelegerea multidisciplinară a domenialităţii şi serviciului public 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

PARTE GENERALĂ  a cursului: Contracte administrative 
(CA) – Introducere, o definiţie preliminară 

Expunere orală Se transmit documente şi 

fişe studenţilor 

Noţiune, istoric românesc şi influenţe străine  Interactivitatea studenţilor 

e încurajată şi apreciată 

Specificul actului  unilateral administrativ   

Clasificări ale actului administrativ   

Interstiţiu între CA şi alte operaţiuni juridice   

Principiile CA   

Caracteristicile CA   

Clasificări ale CA   

PARTE SPECIALĂ a cursului: Contractul de achiziţii publice   

Proceduri comune de atribuire   

Contractul de concesiune [L: 100 din 2016]   

Contractul de concesiune domenială [OUG: 54 din 2006]   

Concesiuni funerare   

CA extrapatrimoniale   

Bibliografie 
Istoric: 
T. Drăganu – Actele de drept administrativ, ed. Ştiinţifică, Bucureşti-1959 
A. Iorgovan – Tratat de drept administrativ, ed. Nemira, Bucureşti-1966, vol. I 
D. Florescu, L. Coman –  Achiziţii publice, ed. Universul Juridic, Bucureşti-2013 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Evaluarea locului şi rolului CA 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Elaborarea unei teorii generale a CA 

 Distincţia între CA şi celelalte acte şi operaţiuni administrative 

 Contribuţia CA la sistemul juridic administrativ 

 Depistarea nivelului de aplicare a dreptului UE 

 Evidenţierea specificului dreptului românesc al CA 



P. Negulescu – Tratat de drept administrativ român, ed. Marvan, Bucureşti-1934 
C. Rarincescu – Contencios administrativ român, ed. Alcalay, Bucureşti-1936 
E. Tarangul – Tratat de drept administrativ român, ed. Glasul Bucovinei, Cernăuţi-1944 
Actualitate: 
D. Cimpoieru – Achiziţii publice. Concesiuni. Remedii şi căi de atac, ed. CH Beck, Bucureşti-2016 
C. Dinu – Contractul de concesiune, ed. CH Beck, Bucureşti-2015 
A-M Mihălcescu – Contractul de parteneriat public-privat, ed. Universul Juridic, Bucureşti-2013 
O. Podaru – Drept administrativ. Vol. I. Actul administrativ (I). Repere pentru o teorie altfel, ed. Hamangiu, 
Bucureşti-2010 
M.A. Rațiu – Dreptul achizițiilor publice. Contractul de achiziție publică. Regimul juridic aplicabil atribuirii 
contractului, ed. Universul Juridic, Bucureşti-2017 
D.D. Șerban – Noua legislație privind Achizițiile Publice, Ed. Hamangiu, Bucureşti-2016 
M. Tomescu – Interesul public, ed. Pro Universitaria, Bucureşti-2014 
A. Trăilescu – Legea contenciosului administrativ, ed. CH Beck, Bucureşti-2013 
Legislaţie naţională şi UE: 
Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice: http://anap.gov.ro/web/ unde 
sunt disponibile (şi) Legile 98, 99, 100 şi 101 din 2016, precum şi Directivele din 2014 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor http://www.cnsc.ro/  

L: 554 din 2004 a contenciosului administrativ 
Doctrină străină: 
L.  Richer, F. Lichère – Droit des contrats administratifs, ed. LGDJ, Paris-2016 
J. F. OUM Oum –  La responsabilité contractuelle en droit administratif, ed. LGDJ, Paris-2014 
http://www.conseil-etat.fr/ 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Se dezvoltă unele aspecte indicate la curs Dezbatere şi 

expunere 

Unele teme presupun 

redactarea de referate 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Se urmăreşte analiza practicii judiciare româneşti în materie administrativă; 

 Se analizează jurisprudenţa UE în materie de achiziţii publice; 

 Sublinierea specificului de aplicare a legislaţiei la nivel administrativ local. 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Acribia informaţie 

reţinute 

oral - Dezbatere referinţe 30 % 

 scris - Analiză speţe 20 % 

10.5 Seminar Spirit de observaţie şi 

analiză 

oral/scris - Analiză drept 

UE 

30 % 

Efort personal scris/oral - Specific 

românesc 

20 % 

10.6 Standard minim de performanţă 

  Identificarea şi analizarea problemelor ce ţin exclusiv de CA; 

 Cunoaşterea standardului UE în materie de CA; 

 Integrarea practică a dreptului CA şi distincţia faţă de dreptul civil al contractelor. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

01.10.2017   Paul Vasilescu   Paul Vasilescu 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

http://www.hamangiu.ro/cimpoieru-dan
http://anap.gov.ro/web/
http://www.cnsc.ro/
http://www.conseil-etat.fr/


 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultate de Drept 

1.3 Departamentul Drept privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Dreptul european și national al afacerilor 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Contracte de afaceri interne şi internaţionale 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. OPREA Elena Alina 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. OPREA Elena Alina 

2.4 Anul de 

studiu 

Master 

(V) 

2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de 

evaluare 

sumativa 2.7 Regimul 

disciplinei 

OB 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ  42 Din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

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 40 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 38 

Tutoriat 4 

Examinări  6 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 128 

3.8 Total ore pe semestru 170 

3.9 Numărul de credite 8 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Licenta in drept 

4.2 de competenţe Promovarea cursurilor de Drept civil. Contracte speciale; Dreptul comerţului 

internaţional 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a cursului  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 



 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 Capacitatea de a interpreta, de a explica si aplica un act normativ. 

Capacitatea de analiză şi sinteză, urmare a speţelor supuse dezbaterilor. 

Capacitatea de a rezolva probleme specifice prin aplicarea legislaţiei incidente 

Capacitatea de a redacta clauze si contracte specifice 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 Capacitatea de analiză şi sinteză 

Capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic şi retoric 

Abilitatea de a lucra independent/în echipa 

Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţe dobândite 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Noţiunea de contract în dreptul românesc şi în 

dreptul comparat. Contractul de afaceri. Contracte 

interne si contracte internaţionale. 

Metoda comparativa; 

Demonstraţia şi argumentaţia 

legală; Invocarea cazuisticii; 
 

2. – 3. Formarea contractelor. Scrisorile de intentie. 

Culpa in contrahendo. Conflictul de conditii generale 

de afaceri 

Expunerea problematicii temei 

abordate;Demonstraţia şi 

argumentaţia legală;Invocarea 

cazuisticii; 

 

4. Competenta internationala generala a instantelor in 

materie contractuala.  

Expunerea problematicii temei 

abordate;Demonstraţia şi 

argumentaţia legală;Invocarea 

cazuisticii; 

 

5. Conventiile de alegere a instantei competente. 

Conventiile de arbitraj/arbitrabilitatea 

Expunerea problematicii temei 

abordate;Demonstraţia şi 

argumentaţia legală;Invocarea 

cazuisticii; 

 

6. Alegerea legii aplicabile contractului. Limitele lui 

lex contractus. Domeniul lui lex contractus 

Expunerea problematicii temei 

abordate;Demonstraţia şi 

argumentaţia legală;Invocarea 

cazuisticii; 

 

7. Contractele de vanzare. Transferul riscurilor. 

Rezerva proprietatii.  

Expunerea problematicii temei 

abordate;Demonstraţia şi 

argumentaţia legală;Invocarea 

cazuisticii; 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Aprofundarea reglementarilor in materia contractelor de afaceri si 

dezvoltarea abilitatii studentilor de a le aplica pentru a rezolva diverse 

probleme concrete 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

Aprofundarea noţiunilor de drept comun privitoare la contractele de afaceri 

şi cunoașterea particularităţilor acestora din perspectiva formării, executării, 

dovedirii lor   

Aprofundarea reglementărilor referitoare la contractele de afaceri în context 

internaţional - rezolvarea diferendelor ocazionate de contractele de afaceri si 

legea aplicabila  

Aprofundarea reglementărilor referitoare la diferite tipuri particulare de 

contracte de afaceri şi a diferențelor dintre acestea 

Deprinderea mecanismului de rezolvare de cazuri practice specifice şi de 

elaborare de clauze contractuale specifice 



8. Vanzarea de acţiuni/părţi sociale (forma, specificul 

elementelor). Clauze particulare  

Expunerea problematicii temei 

abordate;Demonstraţia şi 

argumentaţia legală;Invocarea 

cazuisticii; 

 

9. Contractele de distributie, agentie, franciza. Clauze 

specifice 

Expunerea problematicii temei 

abordate;Demonstraţia şi 

argumentaţia legală;Invocarea 

cazuisticii; 

 

10. Scrisorile de garantie bancara. Scrisorile de confort. Expunerea problematicii temei 

abordate;Demonstraţia şi 

argumentaţia legală;Invocarea 

cazuisticii; 

 

11 - 12 Contractul de fiducie. Contractul de leasing. Expunerea problematicii temei 

abordate;Demonstraţia şi 

argumentaţia legală;Invocarea 

cazuisticii; 

 

13 - 14. Contractul de factoring. Contractul de credit 

documentar 

Expunerea problematicii temei 

abordate;Demonstraţia şi 

argumentaţia legală;Invocarea 

cazuisticii; 

 

   

   

Bibliografie 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
1. Seminar organizatoric   
2. Conflictul de conditii generale de afaceri   
3. Notiunea europeana „materie contractuala”   
4. Efectele conventiilor atributive de jurisdictie si de 

arbitraj fata de terti 
  

5. Probleme provind determinarea lui lex voluntatis in 

contractele internationale 
  

6-7. Transferul riscurilor. Rezerva proprietatii in 

contractele de vanzare. Clauze particulare in contractele de 

vanzare de actiuni 

  

8-9. Contractul cadru. Clauza de exclusivitate. Clauza de 

neconcurenta 
  

10. Frauda in scrisorile de garantie.   
11-12 Fiducia garantie. Clauza penala in contractul de 

leasing. 
  

13-14. Delimitarea creditului documentar de incasso, SGB, 

acreditivul stand-by. 
  

   

   
 

8. Bibliografie 

A. Oprea, J. Kocsis, Repere în dreptul afacerilor : Contracte profesionale, marca comunitară, Ed. Hamagiu, 

2015, 

Baias Fl., Chelaru E., Constantinovici R., Macovei I. (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Ed. C.H. 

Beck, Bucureşti, 2012  

Gh. Piperea, Drept comercial, vol. 2, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2009  

Gg. Piperea, Introducere in dreptul contractelor profesionale, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2011. 

I.Turcu, L.Pop, Contractele comerciale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997 

Belu Magdo M.-L., Contractele comerciale tradiţionale şi moderne, Ed. Tribuna economică, Bucureşti, 1996  

D.Chirică, Contracte speciale, civile şi comerciale, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2005  

D.A. Sitaru (coord), Dreptul comertului international, UJ, Bucuresti, 2008. 

Postolache R., Garanţiile bancare în comerţul internaţional, Ed.Bibliotheca, Târgovişte, 2005 

S. Deleanu, Contractul de comerţ internaţional, Lumina Lex, Bucureşti, 1996. 

Jacquet J.-M., Delebeque, Ph., Cours. Droit du commerce international, 2e édition, Dalloz, Paris, 2000 



Cashin Ritain Eleanor, Bonomi Andrea, Le nouveau règlement européen "Rome I" relatif à la loi applicable aux 

obligations contractuelles, Actes de la 20e Journée de droit international privé du 14 mars 2008 à Lausanne, 

Schulthess Verlag, 2009. 

Richard Plender, Michael Wilderspin, European Private International Law of Obligations, Third Edition, Sweet & 

Maxwell, 2009. 

Legislaţie 

Codul civil 

OG 51/1997 privind operațiunile de leasing si societățile de leasing 

OG 52/1997 privind regimul juridic al francizei 

Legea 85/2014 privind procedura insolventei 

Noul Cod de procedură civilă 

Regulamentul european 1215/2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în 

materie civilă și comercială 

Regulamentul european 593/2008 privind legea aplicabila obligațiilor contractuale 

Principiile dreptului european al contractelor (PECL) 

Principiile Unidroit aplicabile contractelor comerciale internaţionale (2010) 

Conventia de la Ottawa privind factoringul international  

Convenţia de la Ottawa asupra leasingului financiar 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Cunoaşterea reglementărilor 

aferente  principalelor 

contracte profesionale 

Examen scris - test cu 20 de 

întrebări grilă  

50%  

Capacitatea de înţelegere şi 

utilizare adecvată a 

cunoştinţelor de legislaţie în 

domeniu 

  

10.5 Seminar/laborator    

Prezenţa activă la seminar ; 

participare la rezolvarea 

spetelor sau întrebărilor 

propuse 

Evaluare sumativa/continua 

/prezenta activa la seminar 

Predarea si prezentarea unui 

referat pe o tema si la o data 

prestabilita la începutul 

semestrului. 

 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

22 Mai  2018  Lector dr. Oprea Elena Alina  Lector dr. Oprea Elena Alina 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................     Conf. univ. dr. Dan Andrei Popescu  

  



 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ 

1.2 Facultatea DREPT 

1.3 Departamentul DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii DREPT 

1.5 Ciclul de studii MASTER 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DREPTUL EUROPEAN AL CONCURENŢEI 

2.2 Titularul activităţilor de curs PROF. SERGIU DELEANU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar PROF. SERGIU DELEANU 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare 

Vp 2.7 Regimul 

disciplinei 

Ob./DS 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 56 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 60 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 42 

Tutoriat - 

Examinări  - 

Alte activităţi: .................. - 

3.7 Total ore studiu individual 158 

3.8 Total ore pe semestru 200 

3.9 Numărul de credite 8 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum NU E CAZUL 

4.2 de competenţe NU E CAZUL 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a cursului NU E CAZUL 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

NU E CAZUL 



6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 
Consolidarea şi dezvoltarea competenţelor dobândite în ciclul de studii „Licenţă” cu 

privire la regulile europene aplicabile în domeniul concurenţei; 

Dezvoltarea competenţei de a lucra individual sau în echipă pentru elaborarea unor 

sinteze doctrinare, analizarea modificărilor legislative şi a consecinţelor acestora în practică, 

comentarea hotărârilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în domeniul dreptului european 

al concurenţei; 

Competenţa de a analiza teme inedite din cadrul dreptului european al concurenţei; 

Dezvoltarea competenţelor pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare prin legături cu 

mediul profesional; 

Îmbunătăţirea exprimării orale în analizarea interactivă a subiectelor subsumate 

dreptului european al concurenţei; 

Dezvoltarea capacităţii de a integra rezultatele individuale sau colective în domeniul 

cercetării în cadrul unor proiecte vaste. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 Dezvoltarea competenţei de analiză a modului în care criteriile economice interferează 

cu cele juridice în domeniul concurenţei; 

Dezvoltarea competenţei de a stabili raporturile dintre regulile unionale de concurenţă 

şi cele din dreptul naţional al afacerilor, dreptul civil, dreptul proprietăţii intelectuale ş.a. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Sintagma situaţii europene (comunitare) în ambianţa prevederilor din 

dreptul Uniunii Europene consacrate concurenţei  

DISCURSIVE - 

2. Semnificaţia noţiunii de practici concertate în contextul art. 101 şi 102 

din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (T.F.U.E.) 

3. Importanţa şi modul de determinare a pieţei relevante în contextul 

aplicării regulilor în domeniul concurenţei. 

4. Paralelă între dispoziţiile art. 101 şi prevederile art. 102 din TFUE în 

ceea ce priveşte principalele categorii de comportamente 

anticoncurenţiale ale întreprinderilor. 

5. Restricţiile în domeniul concurenţei în cadrul acordurilor verticale 

între întreprinderi. 

6. Restricţiile în domeniul concurenţei în cadrul acordurilor orizontale 

de cooperare între întreprinderi. 

7. Teoria facilităţilor esenţiale în dreptul european al concurenţei. 

8. Aplicarea art. 101 şi a art. 102 din TFUE în cazul achiziţiilor publice. 

9. Cooperarea Comisiei cu autorităţile de concurenţă ale statelor membre 

potrivit dispoziţiilor Regulamentului nr. 1/2003 pentru punerea în 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cunoaşterea aprofundată a temelor pe care le implică dreptul 

european al concurenţei, în considerarea caracterului dinamic al 

prevederilor din legislaţia Uniunii Europene şi a jurisprudenţei Curţii de 

Justiţie a Uniunii. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

Cunoaşterea modului în care regulile europene de concurenţă se 

armonizează cu instrumente juridice şi economice internaţionale, 

europene, convenţionale şi naţionale care pot să aibă relevanţă în 

domeniul concurenţei; 

Dezvoltarea activităţilor de cercetare din domeniul dreptului 

european al concurenţei, ţinând seama de stadiul actual al doctrinei, de 

cerinţele practicienilor şi ale pieţei forţei de muncă. 



aplicare a normelor de concurenţă de la art. 101 şi 102 din TFUE (ex-

art.81 şi 82 din Tratatul CE). 

10. Competenţele de investigaţie ale Comisiei potrivit dispoziţiilor 

Regulamentului nr. 1/2003 pentru punerea în aplicare a normelor de 

concurenţă de la art. 101 şi 102 din TFUE. 

11. Operaţiunile de concentrare economică între întreprinderi: domeniul 

de aplicare al Regulamentului nr. 139/2004; aplicarea principiului unei 

singure autorităţi competente în scopul analizării concentrărilor 

economice între întreprinderi. 

12. Controlul concentrărilor economice între întreprinderi, potrivit 

dispoziţiilor Regulamentului nr. 139/2004. 

13. Regimul ajutoarelor de stat în Uniunea Europeană. 

14. Controlul european al ajutoarelor acordate de statele membre. 

Bibliografie 
R.G. Paraschiv, Dreptul concurenţei, Bucureşti, 2014; 

A. Fuerea, Drept comunitar al afacerilor, ed. a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006; 

D. D. Şerban, Achiziţii publice. Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, Editura Hamangiu, 2011, Bucureşti; 

S. Deleanu, Influenţa dreptului Uniunii Europene în arbitrajul internaţional, Revista Română de Drept Privat nr. 

6/20016; 

Comunicarea Comisiei din anul 2004 privind noţiunea de efect asupra comerţului din cadrul art. 81 şi a art. 82 din tratat 

(actualele art. 101şi 102 din T.F.U.E.);  

Comunicarea Comisiei din anul 2014 privind acordurile de importanţă minoră care nu restrâng în mod semnificativ 

concurenţa în sensul art. 101 alin. 1 din T.F.U.E.; 

Comunicarea Comisiei din anul 2004 privind aplicarea art. 81 alin. 3 din Tratatul CE (actualul art. 101 alin. 3 din TFUE); 

Comunicarea Comisiei din anul 1997 privind definirea pieţei relevante în sensul dreptului comunitar al concurenţei; 

Regulamentul nr. 330/2010 privind aplicarea art. 101 alin. 3 din TFUE categoriilor de acorduri verticale şi practici 

concertate; 

Comunicarea Comisiei din anul 2010 privind la restricţiile verticale; 

Comunicarea Comisiei din  anul 2011 privind aplicabilitatea art. 101 din TFUE acordurilor de cooperare orizontală; 

Comunicarea Comisiei din anul 2004 privind cooperarea în cadrul reţelei autorităţilor de concurenţă. 

8.2 Seminar / laborator Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Analizarea unor hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

referitoare la aplicarea art. 101, 102 şi 107 din TFUE, inclusiv în 

contextul unor situaţii pur interne. 

Se îmbină 

aspectele 

teoretice cu 

cele practice 

- 

2. Proba practicilor concertate. Calcularea amenzilor aplicate în temeiul 

art. 23 din Regulamentul nr. 1/2003. Speţe. 

3. Problema de a şti dacă analizarea ajutoarelor de stat pe baza art. 107 

din TFUE necesită sau nu determinarea pieţei relevante. 

4. Prevederile Comunicării Comisiei privind priorităţile acesteia în 

aplicarea ar. 82 din Tratatul C.E. (actualul art. 102 din T.F.U.E.) la 

practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor dominante, din anul 

2009. 

5. Reţelele de distribuţie selectivă. Speţe. 

6. Modul de analizare a acordurilor în domeniul producţiei şi a 

acordurilor încheiate pentru comercializarea unor bunuri. Speţe. 

7. Aplicarea teoriei facilităţilor esenţiale şi dreptul de proprietate 

intelectuală; aplicarea teoriei facilităţilor esenţiale în cazul pieţelor 

secundare. Speţe. 

8. Speţe pe baza jurisprudenţei CJUE. 

9. Aplicarea art. 101 şi 102 din TFUE de către tribunalele arbitrale. 

10. Reguli europene privind acţiunile în despăgubire în temeiul dreptului 

intern în cazul încălcării dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă 

a statelor membre şi a Uniunii Europene. 

11. Atenuări ale principiului unei singure autorităţi competente în scopul 

analizării concentrărilor economice între întreprinderi. 



12. Paralelă între prevederile art. 2 din Regulamentul nr. 139/2004 şi  

dispoziţiile art. 101 alin. 3 din TFUE 

13. Raportul între prevederile art. 107 alin. 1 şi dispoziţiile art. 106 alin. 

2 din TFUE. Speţe. 

14. Modul de evaluare a ajutoarelor compatibile cu piaţa comună şi a 

celor care pot să fie declarate astfel de către Comisie sau de Consiliu. 

Speţe. 

Bibliografie  
R.G. Paraschiv, Dreptul concurenţei, Bucureşti, 2014; 

A. Fuerea, Drept comunitar al afacerilor, ed. a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006; 

D. D. Şerban, Achiziţii publice. Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, Editura Hamangiu, 2011, Bucureşti; 

S. Deleanu, Influenţa dreptului Uniunii Europene în arbitrajul internaţional, Revista Română de Drept Privat nr. 

6/20016; 

Comunicarea Comisiei din anul 2004 privind noţiunea de efect asupra comerţului din cadrul art. 81 şi a art. 82 din tratat 

(actualele art. 101şi 102 din T.F.U.E.);  

Comunicarea Comisiei din anul 2014 privind acordurile de importanţă minoră care nu restrâng în mod semnificativ 

concurenţa în sensul art. 101 alin. 1 din T.F.U.E.; 

Comunicarea Comisiei din anul 2004 privind aplicarea art. 81 alin. 3 din Tratatul CE (actualul art. 101 alin. 3 din TFUE); 

Comunicarea Comisiei din anul 1997 privind definirea pieţei relevante în sensul dreptului comunitar al concurenţei; 

Regulamentul nr. 330/2010 privind aplicarea art. 101 alin. 3 din TFUE categoriilor de acorduri verticale şi practici 

concertate; 

Comunicarea Comisiei din anul 2010 privind la restricţiile verticale; 

Comunicarea Comisiei din  anul 2011 privind aplicabilitatea art. 101 din TFUE acordurilor de cooperare orizontală; 

Comunicarea Comisiei din anul 2004 privind cooperarea în cadrul reţelei autorităţilor de concurenţă. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Se urmăreşte evoluţia legislaţiei primare şi secundare a Uniunii Europene, a jurisprudenţei CJUE, 

se au în vedere cerinţele practicienilor în funcţie de contactele stabilite cu aceştia în diferite forme 

şi cerinţele pieţei forţei de muncă. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală  

10.4 Curs  evaluare pe parcurs 80 % 

   

10.5 Seminar/laborator  evaluare pe parcurs 20 % 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

Cunoaşterea aspectelor de bază subsumate fiecărei teme de curs şi seminar. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  ...............................   ................................... 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



SYLLABUS 

1. Information regarding the programme 

1.1 Higher education 

institution  

Babeş Bolyai University 

1.2 Faculty Faculty of Law 

1.3 Department Department of Private Law 

1.4 Field of study Private Law 

1.5 Study cycle Master 

1.6 Study programme / 

Qualification  

Dreptul european și dreptul național al afacerilor 

 

2. Information regarding the discipline  

2.1 Name of the discipline Evolutions in EU Labor Law 

2.2 Course coordinator  Felicia Rosioru 

2.3 Seminar coordinator Felicia Rosioru 

2.4. Year of 

study 

I 2.5 

Semester 

2 2.6. Type of 

evaluation 

E 2.7 Type of 

discipline 

DS, optional 

 

3. Total estimated time (hours/semester of didactic activities)  

3.1 Hours per week  3 Of which: 3.2 course 2 3.3 

seminar/laboratory 

1 

3.4 Total hours in the curriculum  42 Of which: 3.5 course 28 3.6 

seminar/laboratory 

14 

Time allotment: hours 

Learning using manual, course support, bibliography, course notes 28 

Additional documentation (in libraries, on electronic platforms, field documentation)  36 

Preparation for seminars/labs, homework, papers, portfolios and essays 40 

Tutorship 4 

Evaluations 4 

Other activities: .................. - 

3.7 Total individual study hours  112 

3.8 Total hours per semester 154 

3.9 Number of ECTS credits 6 

 

4. Prerequisites (if necessary) 

4.1. curriculum  Knowledge of European Union Law and of 

Romanian/(national) Labour Law 

4.2. competencies  Good command of the English language. 

 Average skills to operate with legal concepts and ability to 

apply them to specific cases 

 

5. Conditions (if necessary) 

5.1. for the course  Video projector 



 

6. Specific competencies acquired  

P
ro

fe
ss

io
n

a
l 

co
m

p
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 Ability to understand and work with basic concepts of EU Labour Law; 

 Proficient use of tools and languages specific to Labour Law; 

 Ability to solve complex labour law cases, involving specific aspects of EU Labour 

Law. 

T
ra

n
sv

er
sa

l 

co
m

p
et

en
ci

es
  Professional communication skills; concise and precise description, both oral and 

written, of professional results; 

 Argumentative skills; 

 

 

7. Objectives of the discipline (outcome of the acquired competencies) 

 

8. Content 

8.1 Course Teaching methods Remarks 

 

1. The Evolution of EU Social Policy 

- an examination of the development of EU 

employment law focusing on the shift from 

employment law to employment policy; 

-  the Employment Title, the Charter of 

Fundamental Rights, the Lisbon and the EU2020 

Strategy confronted to the financial crisis; the 

European Social Pillar;  

Explanation, debate 

and dialogue 

General remarks:  

The lectures are 

interactive; students are 

required to prepare a 

relevant CJEU or ECHR 

case on each topic (except 

for the first two lectures); 

the importance of each 

case, given the existing 

5.2.  for the seminar 

activities 

 Computer 

7.1 General objective of the 

discipline 

 

At the end of the course, the students are supposed to: 

 Understand fundamental concepts of  EU Labour Law;  

 Be able to apply the EU legislation and the ECJ case-law to the national 

legislation and to specific cases; 

7.2 Specific objectives of 

the discipline 

 

At the end of the course, the students are supposed to: 

 Be able to highlight the main features of EU Law and the 

interconnection between the economic and social dimensions of the 

European Union;  

 have a good understanding of EU Labour Law concepts  

 assess the similarities and differences between  European Labour 

Law and the National Labour Law; 

 know the relevant European Court of Justice (ECJ) and European 

Court of Human Rights (ECHR) case law in the field of social rights; 

 assess the non-compliance of  National Labour Law with EU Labour 

Law requirements.  



-  law-making in the Field of Social Policy, 

considering both the traditional routes to 

legislation and governance techniques such as the 

Open Method of Coordination; 

- the link between the rule on competition and EU 

Social Law. 

EU and/or national legal 

framework, as well as the 

evolution of the European 

case-law are highlighted 

through debate and 

dialogue.  

2. International and European Social Rights 

Protection Systems. Labour Law and the 

Internal Market.  

- Labour Law and the Internal Market: the 

articulation between EU Competition Law and the 

four fundamental freedoms with National Labour 

Law; 

- Attempts at reconciling the Internal Market with 

Labour Law and Social Policy. 

explanation, debate 

and dialogue, 

discussion of case 

studies 

 

3. Equality Law: Development and Principles 

- non-discrimination on prohibited grounds; 

- formal and substantive equality 

- the equality principle in EU law and CJEU case-

law; in the European Convention of Human Rights 

and in the European Court of Human Rights’ 

(ECHR) case law. 

explanation, debate 

and dialogue, 

discussion of case 

studies 

 

4. Equal Pay 

- the personal scope of article 157 TFEU; 

- the meaning of ‘pay’ in the CJEU case-law; 

- the prohibition of discrimination on the grounds of 

sex; 

- justifications; 

- enforcement of equality rights. 

explanation, debate 

and dialogue, 

discussion of case 

studies 

 

5. Equal Treatment 

- the prohibited grounds of discrimination; 

- prohibition of discrimination; derogations; 

- positive action; 

- positive duty to promote equality; 

- remedies. 

 -  Directive 2000/78/EC of 27 November 2000, 

establishing a general framework for equal treatment 

in employment and occupation; 

- Directive 2006/54/EC of the European 

Parliament and of the Council of 5 July 2006 on 

the implementation of the principle of equal 

opportunities and equal treatment of men and 

women in matters of employment and occupation 

(recast); 

- Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 

implementing the principle of equal treatment 

between persons irrespective of racial or ethnic 

origin; 

- Directive 2010/14 on Equal treatment of the self-

employed. 

explanation, debate 

and dialogue, 

discussion of case 

studies 

 

6. Family Friendly Policies 

-  Pregnancy and Maternity rights; 

- Childcare and parental leave. 

explanation, debate 

and dialogue, 

discussion of case 

studies 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT


7. Atypical Workers and Working Conditions 

- Directives and relevant case-law on:  

- Part-Time Work; 

- Fixed-Term Work; 

- Agency Work; 

- Young Workers. 

debate and dialogue, 

explanation, 

discussion of case 

studies 

 

8. Equal Treatment in Respect of Social Security 

and Pensions  

- Directive 79/7: Equal Treatment in Social Security 

- Equality, retirement and pensions; 

- European Court of Justice (ECJ) and European 

Court of Human Rights (ECHR) case law in the field 

of social security and national pensions systems. 

debate and dialogue, 

explanation, 

discussion of case 

studies 

 

9. Employee Rights on Restructuring Enterprise. 

Transfers of Undertakings 

- the transfer of undertakings: overview; 

- safeguarding employees’ individual rights; 

- transfer of undertakings and employees’ collective 

rights; 

- implementation and remedies; 

- European Court of Justice (ECJ) case law in the 

field of transfers of undertakings and employee 

rights. 

 

debate and dialogue, 

explanation, 

discussion of case 

studies 

 

10. Collective Redundancies and Employees' 

Rights on the Employer's Insolvency 

- the Collective Redundancies Directive; 

- the Insolvency Directive 2008/94/EC; 

- the Directive 80/987/EEC of 20 October 1980 on 

the approximation of the laws of the Member States 

relating to the protection of employees in the event of 

their employer’s insolvency; 

 - European Court of Justice (ECJ) case law in the 

field of collective redundancies and employees' rights 

on the employer's insolvency. 

explanation, debate 

and dialogue, 

discussion of case 

studies 

 

11. Worker Involvement in Decision-Making: 

Information, Consultation and Worker 

Participation 

 

explanation, debate 

and dialogue, 

discussion of case 

studies 

 

12. The implications of the Working Time 

Directive on national laws; 

 

explanation, debate 

and dialogue, 

discussion of case 

studies 

 

13. Freedom of Association and Collective 

Bargaining 

- the freedom of association, as protected by the EU 

Employment Law and the European Convention on 

Human Rights, including the right to engage in 

collective bargaining and the right to collective 

action - European Court of Justice (ECJ) and 

European Court of Human Rights (ECHR) case law 

in the field of freedom of association. 

explanation, debate 

and dialogue, 

discussion of case 

studies 

 

14. Freedom of Collective Action 

- the right to take collective actions, as protected by  

Exposure, debate and 

dialogue, discussion 

of case studies 

 



the ILO Conventions, the European Convention on 

Human Rights, the European Social Charter and the 

EU legislation and ECJ case-law. 

- the freedom of collective actions of posted workers; 

- the European Court of Justice (ECJ) case law in the 

field of freedom of collective action (especially the 

decisions in Viking, Laval, Rueffert, and Commission 

v Luxembourg cases), the European Court of Human 

Rights (ECHR) case law in the field of the right to 

strike (especially the decisions in Enerji Yapı-Yol 

Sen, Demir and Baykara cases). 

Bibliography 

1. Catherine Barnard, EU Employment Law, Oxford University Press, 2012; 

2. Brian Bercusson (editor), European labour law and the EU Charter of Fundamental Rights, 

www.etui.org; 

3. Roger Blanpain, European Labour Law, Kluwer Law International, 2008, 2014; 

4. F. Roșioru, Evolutions in EU Employment Law, in C.F. Costaș, L. – M. Harosa, J. – M. Moulin, F. 

Roșioru, C.S. Rusu, International § Comparative Business Law, Editura Hamangiu, București, 

2015; 

5. Paul Watson, EU Social and Employment Law, Oxford University Press, 2009; 

6. Jean-Michel Servais, International Labour Law, Kluwer Law International, 2011; 

7. Gyorgy Kiss, Recent Developments in Labour Law, Akademiai Kiado, Budapest, 2013. 

 

8.2 Seminar  Teaching methods  

1. The Evolution of EU Social Policy 

 

Conversation, debate, 

case studies 

General Remarks 

Preparation by reading the 

prescribed materials 

before each seminar is 

mandatory. Each student 

has to prepare and to 

present a case from a list 

of CJEU or ECHR 

relevant cases for each 

topic. The list is given in 

advance.  

Active participation in the 

debates is encouraged, as 

students are supposed to 

draw their conclusions on 

the coherence of the 

European case law and on 

the national compliance 

with European rules  

2. International and European Social Rights 

Protection Systems. Labour Law and the 

Internal Market.  

Conversation, debate, 

case studies, examples 

 

3. Equality Law: Development and Principles Debate, case studies, 

examples 

 

4. Equal Pay 

 

Debate, case studies, 

examples 

 

5. Equal Treatment 

 

Debate, case studies, 

examples 

 

6. Family Friendly Policies Debate, case studies, 

examples 

 



7. Atypical Workers and Working Conditions 

 

Debate, case studies, 

examples 

 

8. Equal Treatment in Respect of Social 

Security and Pensions  

 

Debate, case studies, 

examples 

 

9. Employee Rights on Restructuring 

Enterprise. Transfers of Undertakings 

Debate, case studies, 

examples 

 

10. Collective Redundancies and Employees' 

Rights on the Employer's Insolvency 

Debate, case studies, 

examples 

 

11. Worker Involvement in Decision-Making: 

Information, Consultation and Worker 

Participation 

Debate, case studies, 

examples 

 

12. The implications of the Working Time 

Directive on national laws; 

Debate, case studies, 

examples 

 

13. Freedom of Association and Collective 

Bargaining 

Debate, case studies, 

examples 

 

14. The Right to Collective Action Debate, case studies, 

examples 

 

Bibliography 

The relevant case-law and EU legislation for each topic, communicated in advance.  

 

9. Corroborating the content of the discipline with the expectations of the epistemic community, 

professional associations and representative employers within the field of the program 

 

 This course is aimed to provide all the practical aspects and challenges concerning the relationship 

between European Labour Law and National Labour Law, that employers, trade unions, employers’ 

associations and employees need; 

 Courses with similar content are taught in the major universities in European Union Member States; 

 The aspects included in the course content is considered very important, especially in multi-national 

companies. 

 

10. Evaluation 

Type of activity 10.1 Evaluation criteria 10.2 Evaluation methods 10.3 Share in the 

grade (%) 

10.4 Course - knowledge of the basic 

concepts of EU Employment 

Law; 

- ability to apply the EU 

legislation to specific cases; 

- ability to compare and to 

apply the EU legislation and 

the ECJ, ECHR case-law to 

the national legislation and 

to specific cases. 

Oral exam 

 

65% 

10.5 Seminar activities - ability to study and review 

literature regarding the EU 

Labour Law; 

- ability to find the relevant 

cases in the European Court 

of Justice (ECJ) case law 

data base 

(http://curia.europa.eu/),  

- Written and Oral 

Assignments  

35%  

 

http://curia.europa.eu/


and in the European Court 

of Human Rights (ECHR) 

case law data base 

(http://hudoc.echr.coe.int); 

- ability to solve problems 

using the basic concepts of 

EU Labour Law 

10.6 Minimum performance standards 
 At least grade 5 (from a scale of 1 to 10), both for the oral exam and paper work. 

 

Date       Signature of course coordinator   Signature of seminar coordinator 

15.05.2018               ……………………………..       ………………………………… 

 

Date of approval         Signature of the head of department  

...........................................     ...........…............................  

 

 

  

http://hudoc.echr.coe.int/


 

FIŞA DISCIPLINEI  

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Drept 

1.3 Departamentul Drept privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Regimul juridic al proprietății industriale 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr. Kocsis Jozsef 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Kocsis Jozsef 

2.4 Anul de 

studiu 

1 2.5 

Semestrul 

2 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

O 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: curs 2 3.3 

seminar/laborator 

1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

5

2 

Din care: curs 2

8 

3.6 

seminar/laborator 

14 

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 70 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 34 

Tutoriat 0 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 158 

3.8 Total ore pe semestru 200 

3.9 Numărul de credite 8 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Nu este cazul 

4.2 de competenţe Nu este cazul 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

5.1 De desfăşurare a cursului Nu este cazul 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Nu este cazul 



C
o

m
p
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ţe
 

 p
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si

o
n

a
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1.Dobandirea cunostintelor necesare pentru gestionarea oricărei probleme juridice ivite în domeniul 

studiat; 

2. Posibilitatea de a interacționa cu mediul de afaceri, absolventul putand furniza informatiile 

necesare pentru cei interesati de protectia creatiei lor industriale sau de a-și dezvolta si proteja 

activitatea prin intermediul mărcilor; 

3. Posibilitatea de a furniza servicii juridice pentru protectia proprietății industriale;   

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

1.Autonomie in rezolvarea de probleme; dezvoltare profesională, deschidere către învăţarea pe tot 

parcursul vieţii;  

2.Înțelegerea importanței practice a materiei în viața juridică, indiferent de aria de implementare. 

3.Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă şi 

aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor legislative şi a jurisprudenţei 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Proprietatea industrială. Privire generală Expunere, 

problematizare, 

comentarea textelor 

legale, discutii 

 

2. Mărcile. Noțiune. Surse de reglementare. Sisteme de 

protecţie. Marca Uniunii Europene 

Expunere, 

problematizare, 

comentarea textelor 

legale, discutii 

 

3.Conditiile de protecție a unui semn ca marcă. 

Reprezentarea semnului. Liceitatea semnului. 

Expunere, 

problematizare, 

comentarea textelor 

legale, discutii 

 

4.Conditiile de protecție a unui semn ca marcă. 

Disponibilitatea semnului ales ca marcă 

Expunere, 

problematizare, 

comentarea textelor 

legale, discutii 

 

5. Procedura de înregistrare a unui semn ca marcă. 

Opoziția. Titularii mărcii 

Expunere, 

problematizare, 

comentarea textelor 

legale, discutii 

 

6. Drepturile titularului de marcă. Limite.Contracte de 

valorificare 

Expunere, 

problematizare, 

comentarea textelor 

legale, discutii 

 

7. Pierderea drepturilor la marcă Expunere, 

problematizare, 

comentarea textelor 

legale, discutii 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

1.însuşirea regimului juridic aplicabil marcilor, brevetelor de inventie, 

desenelor si modelelor industriale, în condiţiile în care protecţia şi 

administrarea proprietăţii industriale ocupă un loc din ce în ce mai important 

în gestiunea economică a întreprinderilor, iar contenciosul în domeniu a început 

să fie din ce în ce mai frecvent şi în dreptul nostru.; 

2.identificarea și rezolvarea problemelor juridice generate de anumite norme 

legale, interne si europene 

3. posibilitatea de a dezvolta capacitatea aplicării practice a conceptelor și 

instituțiilor studiate, inclusiv prin parcurgerea unei bogate jurisprudente a CJE 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

1. dezvoltarea capacității de aplicare practică a normelor legale și a elementelor 

teoretice, inclusiv prin intocmirea unor documente specifice; 

2. posibilitatea de a asigura asistenta juridica specializata in domeniul 

proprietatii industriale;  



8. Mijloace de protecție a mărcii. Contrafacerea Expunere, 

problematizare, 

comentarea textelor 

legale, discutii 

 

9. Proprietatea industrială și dreptul concurenței  Expunere, 

problematizare, 

comentarea textelor 

legale, discutii 

 

10. Brevetul de invenție. Brevetul european. Criterii de 

brevetabilitate 

Expunere, 

problematizare, 

comentarea textelor 

legale, discutii 

 

11. Procedura de brevetare. Drepturile conferite 

titularului de brevet. Limitări 

Expunere, 

problematizare, 

comentarea textelor 

legale, discutii 

 

12. Contracte de valorificare. Protecția drepturilor 

titularului de brevet 

Expunere, 

problematizare, 

comentarea textelor 

legale, discutii 

 

13. Desene și modele indutriale. Accesul la protecție. 

Protecția. 

Expunere, 

problematizare, 

comentarea textelor 

legale, discutii 

 

14. Mijloace procedurale de protecție a drepturilor de 

proprietate industrială. 

Expunere, 

problematizare, 

comentarea textelor 

legale, discutii 

 

Bibliografie obligatorie 

1. V. Roş, O. Spineanu-Matei, D. Bogdan, „Mărcile şi indicaţiile geografice”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003. 

2. I Macovei, „Tratat de drept al proprietatii intelectuale, CH Beck, Bucuresti, 2010. 

3. E-A Oprea, J. Kocsis, Repere în dreptul afacerilor, Contracte profesionale, Marca comunitară, ed. Hamangiu, 

București, 2015, p. 120 -172 

 

Bibliografie opțională 

1. J. Passa, „Droit de la propriete industrielle”, LGDJ, Paris, 2006, tome 1.  

2. J.- Ch. Galloux, „Droit de la propriete industrielle”, Dalloz, Paris, ediţia a 2-a, 2003; 

3. Fr. Pollaud-Dulian, „La propriété industrielle”, Economica, Paris, 2011 

4. N. Binctin, „Droit de la propriete intelectuelle”, ed. a 3-a LGDJ, Paris, 2014 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1.Natura juridică a drepturilor de proprietate 

industriala 

Analiză probleme 

teoretice.  

 

2. Principiul specialității mărcii. Sistemul înregistrării 

internaționale a mărcilor. Marca Uniunii Europene 

Analiză probleme 

teoretice. Aplicabilitate 

practică a conceptelor 

studiate. 

 

3. Reprezentarea și distinctivitatea mărcii. Examen 

jurisprudențial al EUIPO, CJE și OSIM.  

Analiză probleme 

teoretice. Aplicabilitate 

practică a conceptelor 

studiate. 

 

4. Disponibilitatea semnului ales ca marcă. Examen 

jurisprudențial al EUIPO, CJE și OSIM 

Analiză probleme 

teoretice. Aplicabilitate 

practică a conceptelor 

studiate. 

 

5. Riscul de confuzie. Examen jurisprudențial al 

EUIPO, CJE și OSIM 

Analiză probleme 

teoretice. Aplicabilitate 

practică a conceptelor 

studiate. 

 



6. Opozitia la inregistrarea marcii Analiză probleme 

teoretice. Aplicabilitate 

practică a conceptelor 

studiate. 

 

7. Cesiunea de marca si licenta mărcii Analiză probleme 

teoretice. Aplicabilitate 

practică a conceptelor 

studiate. 

 

8. Pierderea drepturilortitularului de marca. 

Jurisprudenta CJE 

Analiză probleme 

teoretice. Aplicabilitate 

practică a conceptelor 

studiate. 

 

9. Actiunea in contrafacere Analiză probleme 

teoretice. Aplicabilitate 

practică a conceptelor 

studiate. 

 

10. Obiectul specific și epuizarea drepturilor de 

proprietate industriala 

Analiză probleme 

teoretice. Aplicabilitate 

practică a conceptelor 

studiate. 

 

11. Inventii brevetabile și nebrevetabile Analiză probleme 

teoretice. Aplicabilitate 

practică a conceptelor 

studiate. 

 

12. Inventiile de serviciu. Drepturile de posesiune Analiză probleme 

teoretice. Aplicabilitate 

practică a conceptelor 

studiate. 

 

13. Desene si modele industriale. Accesul la protectie Analiză probleme 

teoretice. Aplicabilitate 

practică a conceptelor 

studiate. 

 

14. Desene si modele industriale. Drepturi conferite. Analiză probleme 

teoretice. Aplicabilitate 

practică a conceptelor 

studiate. 

 

Bibliografie obligatorie 

1. www.oami.europa.eu; www.osim.ro; www.epo.org; www.wipo.int ; www.scj.ro  

 

Bibliografie opțională: 

       1.M. Vivant, Les grands arrets de la propriete intelectuelle, ed a 2-a, Dalloz, Paris, 2015 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Examen Elaborare si sustinere 

lucrare. Verificare 

cunoștințe 

80% 

   

10.5 

Seminar/laborator 

Verficare pe parcurs Referate, metode 

conversative 

20% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

http://www.oami.europa.eu/
http://www.osim.ro/
http://www.epo.org/
http://www.wipo.int/


- redactarea unei lucrari stiintifice care sa reflecte cunoasterea aprofundata a jurisprudenta CJE si a 

practicilor EUIPO pe un anumit domeniu 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de 

seminar 

..........................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Drept 

1.3 Departamentul Departamentul de Drept Public 

1.4 Domeniul de studii Drept Public 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Dreptul European și Dreptul Național al Afacerilor 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Probleme ale Fiscalității Naționale și Europene 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Cosmin Flavius Costaș 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Cosmin Flavius Costaș 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

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

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

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

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

Tutoriat 5 

Examinări  5 

Alte activităţi: Nu este cazul - 

3.7 Total ore studiu individual 55 

3.8 Total ore pe semestru 97 

3.9 Numărul de credite 8 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1 de curriculum Cunoștiințe de bază în domeniul dreptului fiscal și european 

4.2 de competenţe Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Nu există condiții speciale 



 

6. Competenţele specifice acumulate 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 - Abilitatea de a înțelege principiile și regulile esențiale ale dreptului fiscal național și 

european 

- Abilitatea de a analiza critic reglementările fiscale naționale și europene 

- Abilitatea de a descrie, comenta, interpreta și aplica normele juridice de drept fiscal 

național și european, inclusiv în ceea ce privește determinarea concretă a impozitelor, 

taxelor și contribuțiilor 

- Abilitatea de a strucuta o afacere din punct de vedere fiscal 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

  

- Abilitatea de a oferi consultanță juridică și fiscală integrată 

- Abilitatea de a contribui la evaluarea, gestionarea și dezvoltarea unei afaceri private 

din perspectiva fiscală 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Principii și norme de drept fiscal Prezentare orală a 

principalelor teme de 

discuție, cu accent pe 

aspectele intens dezbătute 

în doctrină și jurisprudență 

și pe evoluțiile recente în 

domeniul de interes, 

dublată de discuții 

interactive cu privire la 

chestiunile puse în discuție 

Participanții la 

cursuri vor fi 

informați în 

avans despre 

distribuția 

temporală a 

temelor de 

discuție, pentru 

a se putea 

pregăti 

corespunzător  

2. Sisteme de impozitare a veniturilor persoanelor 

fizice. Restructurarea Codului fiscal român 

3. Probleme juridice asociate taxelor ecologice în 

România 

4. Probleme dificile privind TVA-ul (I) 

5. Probleme dificile privind TVA-ul (II) 

6. Probleme dificile privind TVA-ul (III) 

7. Erodarea bazei de impozitare și transferul 

profiturilor. Aspecte recente (I) 

8. Erodarea bazei de impozitare și transferul 

profiturilor. Aspecte recente (II) 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Nu există condiții speciale 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Într-un plan general, obiectivul disciplinei Probleme ale Fiscalității 

Naționale și Europene este acela de a contribui la îmbunătățirea 

portofoliului juridic al unui masterand al Facultăți de Drept prin 

abordarea unei problematici complexe de drept fiscal, într-un cadru 

practic și cu explicarea lor inclusiv dintr-o perspectivă comparatistă 

(europeană) 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

Obiectivele specifice ale disciplinei Probleme ale Fiscalității 

Naționale și Europene sunt: aprofundarea cunoștiințelor de drept 

fiscal; dezvoltarea capacității de a înțelege și explica modul de 

funcționare a sistemelor fiscale ale statelor membre ale Uniunii 

Europene, cu accent pe regulile juridice; dezvoltarea cunoștiințelor 

referitoare la sistemul național și european de impozite, taxe și 

contribuții; dezvoltarea abilităților de analiză (critică), interpretare și 

aplicare a legislației fiscale naționale și europene 



9. Prețuri de transfer 

10. Drepturile contribuabililor în procedurile fiscale 

11. Probleme practice asociate inspecțiilor fiscale și 

altor tipuri de controale și verificări 

12. Cooperarea administrativă în materie fiscală 

13. Reforma fiscală și posibilele ei avataruri 

14. Structurarea fiscală a unei afaceri 

Bibliografie: C.F. Costaș, Drept financiar, Ed. Universul Juridic, București, 2016; C.F. Costaș, Drept 

fiscal, Ed. Universul Juridic, București, 2016; D. Șova (coord.), Drept fiscal, ed. a III-a, Ed. Solomon, 

București, 2017; V. Roș, Drept financiar și fiscal, Ed. Universul Juridic, București, 2016; R. Bufan 

(coord.), Tratat de drept fiscal, vol. I – Teoria generală a dreptului fiscal, Ed. Hamangiu, București, 

2016; C. Oneț, Drept financiar public, Ed. Universul Juridic, București, 2015; M.I. Niculeasa, Summa 

fiscalis. Tratat de drept fiscal și financiar public, Ed. Universul Juridic, București, 2014; B. Terra, J. 

Kajus, Ghidul Directivelor europene privind TVA, vol. I – Introducere în sistemul european de TVA, Ed. 

Hamangiu, București, 2015; B.J.M. Terra, P.J. Wattel, European Tax Law, ed. a VI-a, Ed. Wolters 

Kluwer, Amsterdam, 2012; R. Bufan, M.Șt. Minea (coord.), Codul fiscal comentat, Ed. Wolters Kluwer 

România, București, 2008; C. Brokelind, Towards a Homogeneous EC Direct Tax Law, IBFD, 2007; W. 

Nykiel, M. Sęk, Protection of Taxpayer’s Rights. European, International and Domestic Tax Law 

Perspective, Oficyna, 2009; G. Kofler, M. Poiares Maduro, P. Pistone, Human Rights and Taxation in 

Europe and the World, IBFD, 2011; J.-M. Tirard, La fiscalité des sociétés dans l’UE (8éme édition), 

Groupe Revue Fiduciaire, 2010; A.P. Dourado, R. da Palma Borges, The Acte Clair in EC Direct Tax 

Law, IBFD, 2008; D. Webber, Traditional and Alternative Routes to European Tax Integration, IBFD, 

2010; P. Pistone, Legal Remedies in European Tax Law, IBFD, 2009; D. Webber, European Direct 

Taxation. Case Law and Regulations, Wolters Kluwer, 2011; B.J.M. Terra, J. Kajus, Introduction to 

European VAT, IBFD, 2012. 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Urmează structura și tematica prezentată mai sus 

pentru curs 

Prezentare interactivă, cu 

accent pe problemele 

dificile din fiecare secțiune 

a materiei, rezolvarea de 

cazuri și aplicații practice 

și dezvoltarea abilităților 

de argumentare și scriere 

juridică 

Participanții la 

seminare sunt 

rugați să 

pregătească 

fiecare temă de 

seminar pe baza 

bibliografiei 

recomandate 

Bibliografie: Aceeași ca și în cazul cursului  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul programului este adaptat nevoilor comunității epistemice și în acel timp așteptărilor 

asociațiilor profesionale și angajatorilor relevanți. În special dimensiunile comparative și 

transfrontaliere ale programului ating așteptările acestor beneficiari, în timp ce structura și abordarea 

practică din cadrul cursului contribuie în mod egal la succesul acestuia. 



 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Capacitatea de a explica 

principalele instituții de 

drept fiscal național și 

european 

Examen scris (componenta 

teoretică, constând în 

tratarea unei probleme 

controversate sau 

întocmirea în avans a unui 

referat de cercetare asupra 

unei teme de cercetare 

predeterminate) 

70% 

Capacitatea de a susține 

sau critica soluțiile fiscale 

analizate, cu referiri la 

doctrina și jurisprudența 

relevante 

Capacitatea de a formula 

noi soluții fiscale și 

propuneri de lege ferenda, 

în raport de evoluțiile 

legislative, doctrinare și 

jurisprudențiale la nivel 

național și internațional  

10.5 Seminar/laborator Capacitatea de rezolva 

cazuri (aplicații) practice 

Examen scris (componenta 

practică, constând în 

rezolvarea unei spețe) 

30% 

Capacitatea de a 

determina in concreto 

principalele impozite, 

taxe și contribuții sociale 

obligatorii 

10.6 Standard minim de performanţă 

Conform reglementărilor didactice naționale, nota de trecere este nota 5. Acest standard minim de 

performanță trebuie atins atât în ceea ce privește componenta teoretică, cât și în ceea ce privește 

componenta practică a evaluării. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

1.10.2017              C.F. Costaș               C.F. Costaș 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



SYLLABUS 

 

1. Information about the program 

1.1 Higher education 

institution 

Babeş-Bolyai University 

1.2 Faculty Law 

1.3 Department Private Law 

1.4 Field of study Law 

1.5 Study cycle Graduate 

1.6 The program of study / 

specialization 

Comparative and International Business Law (in English) 

 

2. Discipline data 

2.1 Course title EU Public Procurement Law 

2.2 The discipline holder Prof. dr. Dacian C. Dragos 

2.3 Holder of seminar activities Prof. dr. Dacian C. Dragos 

2.4 Year of study 1 2.5 Semester 2 2.6. Type of 

evaluation 

Exam 2.7 Discipline regime Optional 

 

3. Total estimated time (hours of teaching per semester) 

3.1 Number of hours per week 3 Of which: 3.2 course 2 3.3 workshop / 

laboratory 

1 

3.4 Total hours 36 Of which: 3.5 course 24 3.6 workshop / 

laboratory 

12 

Allocation of time:  

Study after handbook, course materials, bibliography and notes  

Additional documentation in the library, specialized electronic platforms and on field   

Training seminars/labs, homework, essays, portfolios and essays  

Tutoring  

Examinations  

Other activities: ..................  

3.7 Total hours of individual study  

3.8 Total hours per semester 175 

3.9 Number of credits  

 

4. Prerequisites (where applicable) 

4.1 curriculum  Not applicable 

4.2 competence  Not applicable 

 

5. Conditions (where applicable) 

 

5.1    to teach the course  Overhead projector and computer 

5.2   to conduct the seminar 

/ laboratory 

 Overhead projector and computer 



6. Specific skills acquired 
P

ro
fe

ss
io

n
a
l 

sk
il

ls
 

 Ability to interpret and apply administrative law norms generally and public procurement 

provisions in particular; 

 Analyzing the legal framework in the field of public procurement, public private 

partnerships.  

 Understand the developments of the comparative instruments of state intervention in the 

economy – public procurement, state aid, concessions, public private partnerships.  

T
ra

n
sv

er
sa

l 

co
m

p
et

en
c
es

 

 Ability to work in a team 

 Problem-solving skills: identifying the circumstances which may give rise to problems, 

preventing this kind of situations, finding solutions or solving problems directly, 

reconsidering the procedures for solution implementation; 

 

7. Course objectives (based on accumulated skills grid) 

 

8. Contents 

8.1 Course Teaching methods Observations 

A brief theory of administrative contracts Lecture, case studies  

Legal framework of public procurement in Romania Lecture, case studies  

Institutional framework for public procurement Lecture, case studies  

The regime of legal disputes in public procurement   Lecture, case studies  

PUBLIC PROCUREMENT OUTSIDE EU DIRECTIVES Lecture, case studies  

CONCESSION CONTRACTS - LEGAL FRAMEWORK Lecture, case studies  

AWARD OF THE Public Procurement and Concession 

CONTRACT  

Lecture, case studies  

7.1  General objective of 

the discipline 

The main objective of the course is to discuss the current developments in 

the comparative and EU public procurement law, concessions and the links 

with state aid and public private partnerships.  

7.2  Specific objectives 

 

 

 

 

 

 

- To familiarize students with the concepts of public 
procurement and PPP in  a comparative perspective; 

- To develop their ability to recognize and critically asses legal 
instruments applicable to public procurement procedures; 

- To help student be prepared to develop a framework for 
assessing the public procurement instruments for achievement 
of policy objectives; 



LIFE OF CONCESSIONS - 1. Remuneration; 2. Length; 3. 

Ownership arrangements; 4. Subcontracts; 5. 

Prerogatives of control 

Lecture, case studies  

END OF CONCESSIONS - 1. Termination of contract; 2. Re-

allocation; 3. Litigation 

Lecture, case studies  

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP CONTRACTS  Lecture, case studies  

The legal regime of State aid  Lecture, case studies  

State aid and Public Procurement Lecture, case studies  

Bibliography  

Directive 2014/24/EU on public procurement; D. Dragos, Public contracts and Public Private Partnerships, 

Tritonic, 2013; R. Caranta, F. Lichere, S. Treumer (eds), Modernizing Public Procurement. The New 

Directive. DJOEF, 2014; A. Semple, A practical guide to public procurement, OUP, 2015.  

M. Comba, S. Steumer (ed), Sustainable Public Procurement in the EU, DJOF Publishing, Copenhagen, 

2010.  

8.2 Seminar/laboratory Teaching methods Observations 

PUBLIC PROCUREMENT Case law comments   

CONCESSION CONTRACTS Case law comments   

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP CONTRACTS Case law comments   

State aid Case law comments   

Bibliography  

Directive 2014/24/EU on public procurement; D. Dragos, Public contracts and Public Private Partnerships, 

Tritonic, 2013; R. Caranta, F. Lichere, S. Treumer (eds), Modernizing Public Procurement. The New 

Directive. DJOEF, 2014; A. Semple, A practical guide to public procurement, OUP, 2015. 

M. Comba, S. Steumer (ed), Sustainable Public Procurement in the EU, DJOF Publishing, Copenhagen, 

2010.  

9. Corroborating course content with the expectations of epistemic community representatives, 

professional associations and employers representative for the program 

   

 

 

 

 

 

10. Evaluation 

Activity type 10.1 Evaluation Criteria 10.2 Evaluation Methods 10.3 Proportion of 

final grade 

10.4 Course  Exam 

 

80% 

10.5 Seminar/laboratory  Participation 20% 

10.6 Minimum performance standard 

In order for students to pass this course they need to obtain at least a grade of 5 (10 corresponds to 100%).  

 

Date    Signature course holder Signature of the holder of seminar 



16.05.2018      

  

 

Date of approval in the department              Signature of Department Director  

16.05.2018      

 

 

 

 

 

      

  



 

FIŞA DISCIPLINEI  

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Facultatea de Drept 

1.3 Departamentul Drept privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Dreptul european și dreptul național al afacerilor 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Vânzarea internațională 

2.2 Titularul activităţilor de curs Popa Ionuț Florin 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Popa Ionuț Florin 

2.4 Anul de 

studiu 

V 2.5 Semestrul   I 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 

oral 

2.7 Regimul 

disciplinei 

Cu 

frecvență 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână    3 Din care: curs    2 3.3 seminar/laborator   1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ  Din care: curs  3.6 seminar/laborator  

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 2 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 1 

Tutoriat - 

Examinări  1 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual  

3.8 Total ore pe semestru 42 

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum în principiu, absolvirea Facultății de Drept 

4.2 de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

5.1 De desfăşurare a cursului - 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

- 



C
o
m

p
et

en
ţe

 

 P
ro

fe
si

o
n

a
le

 - dobândirea cunoștințelor privind vânzarea internațională de mărfuri conform Convenției de la 

Viena; 

- dobândirea abilității de a determina regulile aplicabile unui litigiu având ca obiect o vânzare 

internațională; 

- determinarea legii aplicabile raportului obligațional; 

- noțiuni elementare de drept comparat privind vânzarea internațională; 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 - fiind o materie inter/pluridisciplinară, sunt dobândite cunoștințe de drept substanțial intern și 

comparat, precum și de drept procesual, în special european; 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Determinarea competenței internaționale în materia 

vânzării conform Regulamentului Bruxelles I bis 

Distribuirea materialelor 

scanate și discutarea 

acestora 

Utilizarea metodei 

comparativsimului  

funcțional/ istoric/ 

factual, a 

comparatismului 

genealogic 

Competența jurisdicțională în materia vânzării 

internaționale conform Regulamentului Bruxelles I 

bis. Înțelesurile noțiunii de jurisdicție. Juridicția in 

personam/ in rem. Principii 

Utilizarea prezentărilor de 

tip power point/ slide-uri 
 

Competența exclusivă generată de acorduri privind 

jurisdicția internațională 

Discuții libere sau pe bază 

de întrebări 
 

Legea aplicabilă vânzării conform Regulamentului 

Roma I și conform altor dispoziții de drept 

internațional privat. Criterii de determinare a legii 

aplicabile 

 

 

Jurisprudență Analiza diverselor cazuri  

Drept comparat privind vânzarea internațională (drept 

român, Common Law, drept german, drept francez și 

italian) 

 

 

Bibliografie:  

Schlechtriem & Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods, 

Oxford, 2016; 

Trevor C. Hartley, International Commercial Litigation. Text, Cases and Materials on Private 

International Law, Cambridge University Press, 2012; 

Gralf-Peter Calliess, Rome Regulations: Commentary, Kluwer Law International, 2015. 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Aprofundarea conținutului cursurilor   

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

- cunoașterea normelor de drept internațional privat în materia vânzării; 

- cunoașterea normelor jurisdicționale internaționale aplicabile vânzării; 

- noțiuni elementare de drept comparat privind vânzarea; 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

- operarea cu regulile Convenției de la Viena privind vânzarea 

internațională de mărfuri 

 



10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs verificarea cunoașterii 

regulilor aplicabile unei 

vânzări internaționale  

Examinare orală 25 % 

utilizarea terminologiei 

comparate 

  

10.5 Seminar/laborator verificarea cunoașterii 

regulilor aplicabile unei 

vânzări internaționale 

Examinare orală 25% 

utilizarea terminologiei 

comparate 

  

10.6 Standard minim de performanţă 

Nota 5 (cinci) 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

 


