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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Drept  

1.3 Departamentul Departamentul de Drept Privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Master  

1.6 Programul de studii / Calificarea Dreptul afacerilor 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept societar și al pieței de capital 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.dr. Lavinia Maria Tec 

2.3 Titularul activităţilor de seminar                              Conf.dr. Lavinia Maria Tec 

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei DI 

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 41 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 28 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat  14 

Examinări  15 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe  - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  - 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 - 

6. Competenţele specifice acumulate 
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C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 1. aprofundarea și utilizarea adecvată a termenilor juridici proprii disciplinei de Drept 

societar; 

2. elaborarea unui proiect profesional în cadrul Dreptului societar pornind de la 

legislația internă, doctrina română și străină și jurisprudența în materia dreptului 

societar ; 

3. utilizarea adecvată a regulilor instituțiilor juridice de Drept societar; 

4. evaluarea critică a textelor din legislația națională, doctrină și jurisprudență în materia 

Dreptului societar; 

5. elaborarea unui studiu şi / sau proiect profesional privind aplicarea normelor de Drept 

societar unei situaţii de fapt. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil 

2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de 

interdisciplinaritate) 

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

formare profesională asistată 

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

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Transmiterea către studenți și însușirea de către aceștia a regulilor de drept societar, a 

doctrinei și jurisprudenței în domeniul dreptului societar, precum și deprinderea de 

către aceștia a metodelor de cercetare și a paradigmelor de lucru din acest domeniu. 

7.2 Obiectivele 

specifice 

1. aprofundarea instituțiilor de drept societar european și utilizarea adecvată de 

către studenți a limbajului juridic specific dreptului societar; 

2. aprofundarea și folosirea optimă de către studenți a conceptelor, principiilor şi 

metodelor specifice dreptului societar; 

3. transmiterea și interpretarea legislaţiei naționale și a jurisprudenței în materia 

dreptului societar, care să conducă la cunoaşterea acesteia de către studenți; 

4. prezentarea și analizarea modurilor de armonizarea a legislației naționale cu 

legislația UE în materia dreptului societar  

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Izvoarele dreptului societar. Clasificarea 

societăților 

1.1. Enumerarea izvoarelor și ierarhia lor 

1.2. Criterii de clasificare a scietăților 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

2. Contractul de societate 

2.1. Caractere jurdice 

2.2. Încheiere 

2.3. Conținut 

2.4.Executare 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

3. Guvernarea corporatistă 

3.1. Concept 

3.2. Finalitate 

3.3. Istoric/evoluție 

3.4. Domeniu de aplicare 

3.5. Principiile OECD 

3.6. Cadrul legal european 

Cadrul legal intern 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 
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4. Asociații, acționarii, investitorii 

 

4.1.Dobândirea calității de asociat/ acționar/investitor 

4.2.Drepturile 

4.3.Obligațiile 

4.4.Răspunderea 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

5. Formarea voinței sociale 

 

5.1.Cadrul : AGA/AGEA/votul prin corespondență 

5.2.Atribuirea dreptului de vot 

5.3.Privarea de dreptul de vot 

      5.4. Exercitarea dreptului de vot: natura dreptului de vot; 

convențiile de vot; abuz de minoritate, egalitate și majoritate; 

conflictele de interese 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

                6. Administrarea societăților 

6.1. Sisteme de administrare și organe de administrare 

6.2. Numirea, remunerarea și revocarea administratorilor 

6.3. Drepturile 

6.4. Obligațiile 

6.5. Puterile 

6.6. convențiile încheiate de administratori cu societatea 

6.7. Răspunderea 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

7. Controlul gestiunii societății 

      7.1. Proceduri de control 

7.2.Organe de control : numire, remunerare, încetare 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

 8. Transmiterea și dobândirea părților sociale/ a acțiunilor/ 

a valorilor mobiliare 

8.1.Modalități 

8.2.Condiții de fond și de formă 

8.3.Clauze care limitează transferul drepturilor asupra părților 

sociale sau acțiunilor 

8.4. Tarnsmiterea valorilor mobiliare  

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

9. Ieșirea asociatului din societate 

9.1. Modalități de ieșire din societățile de drept comun și 

modalități de ieșire din societățile listate 

9.2. Condiții de fond și de formă  

9.3. Data ieșirii din societate  

 9.4. Efectele ieșirii 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2ore 

10. Modificarea, restructurarea și încetarea societăților 

comerciale 

10.1.Majorarea capitalului social 

10.2.Reducerea capitalului social 

10.3.Fuziunea 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 
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10.4.Divizarea 

10.5.Dizolvarea 

10.6.Lichidarea 

 

11. Dreptul piețelor financiare. Izvoare. Actori 
11. 1. Reglementare și autoreglementare; cadrul 

internațional, cadrul european și cadrul național  

11.2. Intermediarii: societățile de servicii de investiții 

financiare; instituțiile de credit; altele  

11.3.Organismele de plasament colectiv 

1.4. Emitenții 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

   12. Obligațiile de transparență, informare și raportare 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

    13. Operațiuni de piață și reguli de conduită Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

14. Controlul piețelor. Răspundere. Sancțiuni.   

1.Bibliografie obligatorie:  

a) R. Catană, Dreptul societăților comerciale. Probleme actuale 

privind societatea pe acțiuni. Democrația acționarială, Sfera 

Juridică, Cluj-Napoca, 2007;  

b) St. D. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh, Piperea, Legea 

societăților comerciale. Comentariu pe articole, ediția a 4-1, 

C.H.Beck, București, 2009; 

c) L. Săuleanu, Societăți comerciale. Studii, Universul Juridic, 

București, 2012; 

d) C. Duțescu, Drepturile acționarilor, ediția a 3-a, Editura C.H. 

Beck, București, 2010;  

e) L. Săuleanu, Societăți comerciale. Studii, Universul Juridic, 

București, 2012; 

f) F. Stârc-Meclejan, Votul asociaților în societățile comerciale, 

Editura C.H. Beck; București, 2011; 

g) Manole Ciprian Popa, Grupurile de societăți, Ed. C.H. Beck, 

2011; 

h) L.Bojin, Acțiunea în anularea hotărârii Adunării Generale a 

Acționarilor, Editura Universul Juridic, București, 2012; 

i) Sebastain Bodu, Legea societăților comentată și adnotată, 

Editura Rosetti, 2017. 

j) Revistele: Dreptul, Pandectele Române, Revista română de 

drept al afacerii, Revista română de drept privat, Curierul 

judiciar. 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Izvoarele dreptului societar. Clasificarea societăților 

 

Discuții în grup 1 oră 

2. Contractul de societate 

 

Aplicații practice 1 oră 

3. Guvernarea corporatistă 

 

Studiu de caz 1 oră 

4. Asociații, acționarii, investitorii 

 

Aplicații practice 1 oră 

5. Formarea voinței sociale 

 

 

Aplicații practice 1 oră 

6. Administrarea societăților 

 

Aplicații practice 1 oră 

7. Controlul gestiunii societății 

 

Studiu de caz 1 oră 

8. Transmiterea și dobândirea părților sociale/ a acțiunilor/ 

a valorilor mobiliare 

 

Aplicații practice 1 oră 

9. Ieșirea asociatului din societate 

 

 

Aplicații practice 1 oră 

10. Modificarea, restructurarea și încetarea societăților 

comerciale 

 

 

Aplicații practice 1 oră 

11. Dreptul piețelor financiare. Izvoare. Actori 
 

Discuții în grup 1 oră 

12. Obligațiile de transparență, informare și raportare 

 

 

Studiu de caz 1 oră 

13. Operațiuni de piață și reguli de conduită 
 

Discuții în grup 1 oră 

14.  Controlul piețelor. Răspundere. Sancțiuni. 

 

Discuții în grup 1 oră 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei Drept european al afacerilor are ca finalitate dobândirea 

de către studenți a unor competențe profesionale și transversale care să le asigure acestora, la finalul 

studiilor ciclului de licență, integrarea cât mai facilă pe piața muncii, în toate domeniile de activitate 

specifice. 

10.  Evaluare 

Tip 

activitate 

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 

Pondere 

din nota 

finală 



6 

 

10.4 Curs Se verifică îndeplinirea 

de către fiecare student a 

standardelor minime de 

performanță 

Evaluarea sumativă cu notă, obținută prin 

verificarea scrisă și orală. Evaluarea constă în 

elaborarea și suținerea unei lucrări care cuprinde 

aspecte teoretice și practice, precum și răspunsul 

la întrebări în cadrul unei verificări orale.  

70% 

   

10.5 

Seminar / 

laborator 

Se verifică îndeplinirea 

de către fiecare student a 

standardelor minime de 

performanță 

Evaluarea cu notă, obținută prin chestionare 

orală continuă și elaborarea și prezentarea unui 

referat cu privire la tematica prestabilită, 

studentul având posibilitatea să opteze ori dă-și 

aleagă o anumită temă de pe lista celor propuse.  

30% 

   

10.6 Standarde minime de performanţă 

1. folosirea adecvată a limbajului juridic propriu Dreptului societar  

2. elaborarea unui proiect profesional incluzând argumentarea metodelor, tehnicilor, procedurilor 

şi instrumentelor aplicate pe baza principiilor, paradigmelor şi conceptelor juridice specifice 

Dreptului societar; 

3. utilizarea adecvată a legislației naționale și europene, precum și a jurisprudenței  în material 

dreptului societar;  

4. realizarea unui proiect asupra stadiului doctrinei și jurisprudenței naționale și străine într-un 

anumit domeniu de aplicare a dreptului societar;  

5. realizarea unui proiect sau a unui studiu privind rezolvarea problemelor de drept societar pe care 

le ridică o situație de fapt. 

11. Desfășurarea activității didactice și de evaluare în mediul online  

Platforma de e-

learning utilizată 

Moodle / Google 

Classroom 

Aplicația de video-

conferință ce va fi 

utilizată 

Condițiile tehnice necesare 

pentru participarea la procesul 

educațional și la procesul de 

evaluare 

Modalitatea/platforma 

prin care suportul de 

curs poate fi consultat 

în format electronic și 

în care pot fi accesate 

alte resurse de învățare 

/ bibliografice în format 

digital 

  Studentul are nevoie de acces la 

mijloace tehnice specifice, în 

vederea participării la procesul 

educațional și la cel de evaluare: 

desktop / laptop / tabletă / 

smartphone conectate la internet, 

care permit accesul pe platforma 

de e-learning utilizată, precum și 

instalarea aplicației de video-

conferință folosite. În vederea 

desfășurării optime a procesului 

de învățământ, logarea 

studentului pe platforma de e-
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learning utilizată se va face 

exclusiv de pe contul instituțional 

(prenume.numeanul nașterii@e-

uvt.ro). 

 

Data completării 

15.09.2021 

Semnătura titularului de curs 

conf. dr. Lavinia M. Tec 

Semnătura titularului de seminar 

conf. dr. Lavinia M. Tec 

 

 

   

Data avizării în departament 

21.09.2021 

Semnătura directorului departamentului 

conf. dr. Florin I. Mangu 
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