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DREPT ECONOMIC 
1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară 

Catedra/departamentul Drept Patrimonial 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 521.8 Inginerie și Management în Industria Alimentară 

Titularul activităţilor de curs Ivanov Iurie, lector superior 

Titularul activităţilor de 
seminar 

Ivanov Iurie, lector superior 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

III (învățământ cu frecvență); 
III (învățământ cu frecvență 

redusă) 

5; 

4. 

E 

E, LV 

 

F – unitate de 
curs 

fundamentala 

O- unitate de 
curs 

obligatorie 4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

Zi 120 36 24 - 36 24 

f/r 120 14 8 - 58 40 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Filosofia 

Conform competențelor  Abilitatea de a căuta informaţii pe net, site-uri, blog-uri, de a analiza 
legislaţia; 
 Dezvoltarea unor aptitudini de scris concis şi clar, precum prezentare 
şi dezbatere; 
 Dezvoltarea capacităţii de muncă în echipă; 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Prelegeri interactive, demonstrația, conversația, punerea în discuție a celor mai 
stringente probleme teoretice, dezbateri, analiza comparative. Pentru prezentarea 
materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector și calculator. Nu vor fi 
tolerate întârzierile studenților, precum și convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Laborator/seminar Seminare tematice, lucru în grup, soluționarea spețelor.  

 
 

5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP1. Operarea cu fundamente științifice inginerești, economice și de drept 
1P. Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoremelor  și metodelor de bază din 
matematică, fizică, grafică inginerească, etc. 
2P. Identificarea situațiilor practice soluționarea cărora este posibilă prin intermediul 
cunoștințelor căpătate 1P. 

http://www.utm.md/
http://utm.md/subdiviziuni-universitare/facultati/facultatea-tehnologie-si-management-in-industria-alimentara/
http://utm.md/studii/planuri/ff/FTMIA/plan2011-imia-fr.pdf
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3P. Aplicarea principiilor, teoremelor, metodelor de bază din disciplinele/modulele 
fundamentare pentru calcule inginerești și economice fundamentale. 
4P. Aplicarea corectă a normativelor din domeniul construcțiilor. 
5P. Elaborarea proiectelor profesionale specifice domeniului construcțiilor. 

 

Competențe 
transversale 

CT1. Aplicarea valorilor și eticii profesionale de inginer și executarea responsabilă a 
sarcinilor profesionale, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată. 
Promovarea raționamentului logic, convergent și divergent, a aplicabilității practice, a 
evaluării și autoevaluării în luarea deciziilor. 

CT2. Realizarea activităților și exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite 
paliere ierarhice. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării, atitudinii 
pozitive și respectului față de ceilalți, diversități și multiculturalități și îmbunătățirea 
continuă a propriei activități. 

CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției 
pe piața muncii și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea 
personală și profesională. Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și a cunoștințelor 
de tehnologia informației și a comunicării. 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Pregătirea studenţilor cu temeinice cunoştinţe, cu privire la instituţiile juridice de 
drept economic. Cursul de faţă urmăreşte cunoaşterea aprofundată a instituţiilor de 
bază ale dreptului economic, în raport cu dispoziţiile legale în materie, doctrina 
existentă şi practica instanţelor judecătoreşti. Prin multiple exemple din practica 
judecătorească se urmăreşte cimentarea cunoştinţelor teoretice şi însuşirea rezolvării 
practice a speţelor cu care se confruntă specialiştii în materie. S-a avut în vedere că un 
bun specialist trebuie să cunoască deopotrivă atât dispoziţiile legale în vigoare, 
doctrina juridică în materie, cât şi practica judecătorească unitară existentă la data 
soluţionării unei cauze economice. Cursul subliniază importanţa dreptului economic în 
sistemul de drept şi activitatea practică a specialistului, în cadrul noilor relaţii social 
economice, care au impus revitalizarea acestei ramuri de drept. Obiectivele disciplinei 
rezonează cu logica internă a planului de învăţământ şi care vizează o justă îmbinare a 
perspectivei general-teoretice asupra dreptului cu aceea de specialitate. 

Obiectivele specifice  receptarea dreptului comercial ca ramură distinctă de drept privat;  
 utilizarea adecvată a noţiunilor specifice dreptului economic; 
 cunoaşterea criteriilor de identificare a raporturilor juridice;   
 conturarea conceptului de întreprindere; 
 identificarea categoriilor de persoane considerate a avea calitatea de 

comerciant;  
 analizarea modalităţilor de dobândire şi pierdere a calităţii de comerciant, 

precum şi a mecanismelor juridice conexe desfăşurării activităţii 
comercianţilor;   

 prezentarea formelor societăţilor comerciale; 
 capacitatea de a susţine un discurs logic, coerent, de a argumenta opiniile, de 

a formula concluzii originale, de a utiliza corect limbajul juridic;   
 dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză, de evaluare şi autoevaluare, de 

adaptare la noi situaţii. 
 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 
Numărul de ore 

învățământ învățământ 
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cu 
frecvență 

cu frecvență 
redusă 

Tematica prelegerilor 

T1 Introducere în dreptul economic. 4 1 

T2 Activitatea de întreprinzător. Reglementarea juridică a activităţii de  
întreprinzător 

4 1 

T3 Subiectele dreptului economic 2 1 

T4 Constituirea şi funcţionarea întreprinderilor şi societăţilor comerciale 4 1 

T5 Regimul juridic al patrimoniului întreprinderii 2 1 

T6 Reorganizarea şi lichidarea voluntară a întreprinderilor 4 1 

T7 Insolvabilitatea 4 2 

T8 Structurile şi uniunile de întreprinderi 4 2 

T9 Dezvoltarea micului business în RM 4 2 

T10 Rezolvarea litigiilor în dreptul economice 4 2 

Total prelegeri: 
36 14 

 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1 Introducere în dreptul economic. 2 1 

LL 2 Activitatea de întreprinzător. Reglementarea juridică a activităţii de  
întreprinzător 

2 1 

LL 3 Subiectele dreptului economic 2 1 

LL 4 Constituirea şi funcţionarea întreprinderilor şi societăţilor comerciale 2 1 

LL 5 Regimul juridic al patrimoniului întreprinderii 2 1 

LL 6 Reorganizarea şi lichidarea voluntară a întreprinderilor 2 1 

LL 7 Insolvabilitatea 2 - 

LL 8 Structurile şi uniunile de întreprinderi 2 1 

LL 9 Dezvoltarea micului business în RM 4 - 

LL 10 Rezolvarea litigiilor în dreptul economice 4 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 24 8 
 

8. Referințe bibliografice 
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2000. 

9. Sergiu Mămăligă, Societăţile pe acţiuni. Comentariu la Legea nr. 1137/1997. – Chişinău. 

10. Ion Turcu, Dreptul afacerilor, Partea generală. – Iaşi, ed. Fundaţiei “Chemarea, 1993”. 



                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

11. Lazăr, Societatea Comercială-Persoană Juridică în economia de piaţă, Asociaţia 

judecătorilor din RM şi Centrul de Drept. – Chişinău, 2000. 

12. I. Turcu, Reorganizarea şi lichidarea judiciară a societăţilor comerciale. – Bucureşti, Lumina 

Lex, 1996. 

13. M. Ş. Minea, Constituirea societăţilor comerciale. – Bucureşti, Lumina Lex, 1996. 

14. Sache Niculescu, Matei Danil, Contractul de societate, Revista Dreptul, nr.5-6 /1994. 

15. Г. В. Шершеневич, Учебник торгового права. – Москва, 1993. 

16. А. Каленик, Торговое право. – Кишинэу, 1998. 

17. Iurie Maistrenco, Gleb Morozov, Irina Moghiliova, Aspecte juridice ale antreprenoriatului. – 

Chişinău 2003. 

18. O. Căpăţină, Dreptul concurenţei comerciale. – Bucureşti, 1998. 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

Zi 30% 30% - 40% 

f/r   20% 80% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și seminarii; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Activitate susţinută în timpul semestrului; 
Exprimare clară și concisă în limbajul juridic; 
Însușirea noțiunilor de bază ale disciplinei Drept economic; 
Soluţionarea corecta a minimum 45% din totalul subiectelor din testul de examinare final. 

 

 


