FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

Dreptul afacerilor
CIG 212

Semestrul

II

Facultatea

Ştiinţe Economice

Domeniul de licenţă

Contabilitate

Programul de studii de licenţă
(specializarea)

Numărul de credite

4

Numărul de ore pe
semestru/activităţi
Total SI
TC AT
AA

Contabilitate şi informatică de
28
gestiune

28

10

4

Categoria formativă a disciplinei
DS
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă)

Discipline
anterioare

Obiective

Obligatorii
(condiţionate)

-

Recomandate

-

DI

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor
specifice disciplinei)
 Cunoaşterea principalelor instituţii aparţinând domeniului dreptului
afacerilor
 Însuşirea noţiunilor de bază din cadrul dreptului afacerilor
 Utilizarea limbajului juridic aferent disciplinei
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte,
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
 Explicarea şi interpretarea noţiunilor referitoare la instituţiile specifice:
profesionist, comerciant, contract, insolventa, titlu de credit, valori
mobiliare, fond de comert, etc.
 Interpretarea normelor juridice cuprinse în Codul civil şi legi speciale
aplicabile acestui domeniu
 Rezolvarea de speţe şi alte probleme practice
3. Instrumental aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi
de aplicare)
 analiza şi calificarea normelor de dreptul civil si comercial
 corelarea normelor generale cu normele speciale
 corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de
domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii
democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice /
valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice /
implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice /
angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi
similare / participarea la propria dezvoltare profesională)
 Asumarea unui rol activ în analiza legislaţiei din domeniul dreptului
afacrilor
 Manifestarea atitudinii pozitive, pragmatice, economice raportat la

institutiile dreptului comercial
Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea
operativă şi aplicarea corespunzătoare a noilor reglementari, a modificărilor
legislative şi a jurisprudenţei în domeniul dreptului civil si comercial.

Studiu individual (SI)
Conţinut
(descriptori)

1. Noţiuni introductive de dreptul afacerilor; dreptul comercial;
conceptia monistă a noului cod civil; vechea reglementare şi raţiunea ei;
noua reglementare şi avantajele ei; intenţie şi realitate; disfuncţii practice
din reglementare; specificul raporturilor juridice în care sunt parte
profesioniştii; intreprinderea şi profesionistul în viziunea noului cod
civil; calitatea de profesionist; statutul profesionistului (accesul la
profesiune, capacitatea de a fi profesionist ); profesionist şi comerciant;
comerciantul sub noua reglemetare civilă; trăsăturile juridice ale
profesioniştilor; întreprinderea în accepţiunea codului civil;
2. Societăţile comerciale. definiţie; caracterele juridice ale contractului
de societate; societatea civilă şi societatea comercială; natura juridică;
societatea comercială ca un contract; societatea comercială ca persoană
juridică; formele societăţii comerciale; clasificarea societăţilor
comerciale; constituirea (contractul de societate, statutul, procedura de
constituire); funcţionare societăţilor comerciale; modificarea societăţilor
comerciale; dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale;
3. Forme de societate comercială; societatea pe acţiuni, societatea în
comandită pe acţiuni; grupurile de interes economic; grupurile de
societăţi.
4. Conceptul general de titlu de credit; cambia, biletul la ordin, cecul,
warantul; regimul juridic al operaţiunilor cu valori mobiliare; schema
generală a operaţiunilor cu titluri; natura juridică a valorilor mobiliare;
comerţul cu valori mobiliare; comerţul prin bursă şi pe pieţe organizate;
proba operaţiunilor cu valori mobiliare

5. Contractele profesionale
Contracte profesionale şi contracte civile;
izvoarele contractelor
profesionale; contractele profesionale bilaterale; contracte complexe şi
grupuri de contracte; contractele forţate; contractele de adeziune;
incheierea şi executarea contractelor profesionale;
Negocierea în contractele profesionale; contractul cadru;
actele
preparatorii; formalităţile de abilitare; obligaţia precontractuală de
informare; răspunderea în perioada precontractuală; forţa obligatorie în
contractele profesionale; relativitatea efectelor contractelor profesioanle;
solidarismul în contractele profesionale.
6. Procedura insolvenţei; descrierea procedurii; declanşarea procedurii;
administrarea procedurii; planul de reorganizare; falimentul; închiderea
procedurii; răspunderea pentru insolvenţă
7. Bunurile in dreptul afacerilor; marfurile; operaţiuni juridice având ca
obiect fondul de comerţ
Activităţi tutoriale (AT)

AT1. Modulele 1-3: Noţiuni introductive de dreptul afacerilor; societăţile
comerciale;forme de societate comercială;.
AT2. Modulele 4-7: Titlurile de credit si operatiunile cu ele; Contractele
profesionale; procedura insolvenţei; fondul de comerţ
Teme de control (TC)
TC1. Tema de control aferentă modulelor 1-3
TC2. Tema de control aferentă modulelor 3-4

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP - lucrări de control)
- răspunsuri la examen/colocviu/lucrări practice
Stabilirea notei - activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc.
finale
- teste pe parcursul semestrului
(procentaje)
- teme de control
Bibliografia

Lista
materialelor
didactice
necesare

Coordonator
de disciplină

C
80%

20 %

Bibliografie
1.
S. Cărpenaru, Drept comercial român, ediţia a V-a revizuită, ed. Universul
juridic, Bucureşti, 2016;
2.
Radu Bufan s.a., Tratat practic de insolventa, ed. Hamangiu, Bucuresti,
2014
3.
Fl. Motiu, Contractele speciale, d. Universul Juridic, Bucuresti, 2013
4.
O. Căpăţână, Societăţile comercială, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1991,
1996
5.
Manole Ciprian Popa, Grupurile de societati, ed. CH Beck, Bucuresti, 2011
6.
Liviu Pop, s.a., Tratat elementar de drept civil, ed. Universul juridic,
Bucuresti, 2012
7.
V. Luha, Suport de curs – drept comercial, Alba Iulia, 2016;
- pentru susţinerea cursului: slide-uri, materiale informative
- pentru cursanţi: suport de curs în format editat , platforma moodle
- echipamente tehnice: laptop, videoproiector
- echipamente de moderare: flipchart, ecran proiecţie

Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semnătură

Prof. univ. dr. Luha Vasile
Legenda: SI - studiu individual, TC - teme de control, AT - activităţi tutoriale, AA - activităţi aplicative
aplicate

