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Legislație economică 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Industrie Uşoară 

Catedra/departamentul Modelarea și tehnologia confecțiilor din piele 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8 Inginerie și management în industria ușoară 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
IX (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

6; 
9 

E 

U – unitate de 
curs de 
orientare socio-
umanistică 

 

A - unitate de 
curs la alegere 

2 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

60 30 - - 15 15 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Bazele statului și dreptului, Teoria economică, Micromacroeconomie 

Conform competenţelor Cunoștințe despre entități economice, tipurile și funcțiile întreprinderilor, 
resurse economice 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator.  

Laborator/seminar Studiile de caz pentru activitățile în cadrul seminarelor se vor propune pentru pregătirea 
individuală cu o săptămână înainte de desfășurarea acestora. 
Concluziile și recomandările pentru aplicațiile desfășurate se vor prezenta în formă scrisă 
(tehnoredactată) timp de două săptămâni după realizare. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

Cunoaştere şi înţelegere  
 să definească noţiunile: dreptul afacerilor, întreprinzător, reorganizare, lichidare, 

insolvabilitate, incapacitate de plată, supraîndatorare, licenţă, autorizaţie pentru 

activitatea de întreprinzător, etc. 

 să identifice raporturile juridice care fac obiectul dreptului afacerilor, elementele 

activităţii de întreprinzător; subiectele care au dreptul să desfăşoare activitate de 

întreprinzător; 

 să caracterizeze izvoarele formale ale dreptului afacerilor, genurile de activitate de întreprinzător, 

modurile de intervenţie a statului în activitatea de întreprinzător, noţiunea de patrimoniu al 
întreprinzătorului, drepturile şi obligaţiile participantului (fondatorului, asociatului, 
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membrului, acţionarului) la persoana juridică cu scop lucrativ, formele de reorganizare a 
persoanelor juridice cu scop lucrativ, temeiurile de dizolvare a persoanelor juridice, etapele 
procesului de insolvabilitate; 

CP2. Identificarea, formularea și soluționarea problemelor inginerești și manageriale 
din întreprinderile din domeniul Industria ușoară 

 Identificarea teoriilor și metodelor oportune din management pentru soluționarea 
problemelor specifice din Industria ușoară. 

 Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor aplicate pentru identificarea, 
formularea și soluționarea problemelor inginerești și manageriale din întreprinderile din 
domeniu. 

 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru identificarea, formulare  și soluționarea 
problemelor inginerești și manageriale din domeniul Industria ușoară. 

 Evaluarea eficienței soluțiilor preconizate pentru rezolvarea problemelor inginerești și 
manageriale din domeniul Industria ușoară. 

 Soluționarea problemelor inginerești și manageriale din domeniul Industria ușoară 
aplicând proceduri și metode innovative 

Competenţe 
transversale 

CT2.  Desfășurarea activității în condiții de auto - disciplină, flexibilitate și adaptabilitate. 
Aplicarea consecventă a cunoștințelor existente în scopul realizării obiectivelor 
organizaționale. Utilizarea etică a informațiilor procesate în cadrul activității de muncă. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însușirea legislației în vigoare cu privire la organizarea activitații antreprenoriale. 

Obiectivele specifice  Înțelegerea utilizării legislatiei în vederea creării  întreprinderilor . 
 Formularea obiectivelor și elaborarea planurilor de activități pentru realizarea 

acestora. 
 Proiectarea lucrărilor și structurilor organizatorice. 
 Însușirea metodelor și tehnicilor de influențare a personalului, în scopul 

eficientizării activității acestora. 
 Organizarea activităților de control managerial. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 
T 1. Noţiuni generale privind dreptul afacerilor  
 Apariţia şi dezvoltarea dreptului afacerilor  

Dreptul afacerilor şi locul lui în sistemul dreptului  

Obiectul şi metoda dreptului afacerilor  

Principiile dreptului afacerilor 

Izvoarele dreptului afacerilor 

2 1 

T2.  Activitatea de întreprinzător. Dreptul de a desfăşura activitatea de 

întreprinzător 
Definirea activităţii de întreprinzător  

 Elementele caracteristice activităţii de întreprinzător.  

 Genurile activităţii de întreprinzător  

Subiectele activităţii de întreprinzător  

 Activităţi practicate în baza patentei de întreprinzător 

Activităţi considerate monopoluri de stat şi monopoluri naturale  

Activităţi interzise   

Profesii liberale 

2 2 
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T3. Reglementarea juridică a activităţii de întreprinzător 

Consideraţii generale  
Intervenţia statului în activitatea de întreprinzător  

Înregistrarea subiectelor activităţii de întreprinzător  

Licenţierea în activitatea de întreprinzător 

Concurenţa şi monopolul în activitatea de întreprinzător  

Drepturile consumatorilor şi protecţia acestora în activitatea de întreprinzător  

Plata taxelor şi impozitelor în legătură cu desfăşurarea activităţii de întreprinzător 

 Evidenţa contabilă în activitatea de întreprinzător 

4 2 

T4.  Regimul juridic al patrimoniului societăţilor comerciale 
 Noţiunea şi componenţa patrimoniului  

 Bunurile şi clasificarea lor în dependenţă de diferite criterii  

 Bunurile incorporale ale societăţilor comerciale  

Noţiunea şi funcţiile capitalului social  

Formarea şi modificarea capitalului social 

4 2 

T5. Subiectele dreptului afacerilor 
 Întreprinzătorii ca subiecte ale dreptului afacerilor  

 Întreprinzătorul persoană fizică  

 Întreprinzătorul individual – fondator al întreprinderii individuale  Gospodăria ţărănească 

(de fermier) 

4 2 

T6. Persoanele juridice cu scop lucrative 
 Noţiunea de persoană juridică cu scop lucrativ  

Clasificarea persoanelor juridice cu scop lucrativ  

Elementele persoanei juridice cu scop lucrativ (organizare, patrimoniu, scop)  

Organele de conducere ale persoanelor juridice cu scop lucrativ (adunarea generală, 

organul executiv, organul de control)  

Constituirea şi funcţionarea persoanelor juridice cu scop lucrativ  Atributele de 

identificare ale persoanei juridice cu scop lucrativ (denumirea de firmă, marca, emblema, 

sediul, naţionalitatea) 

2 1 

T7. Societatea cu răspundere limitată 
 Noţiunea de societate cu răspundere limitată (SRL)  

 Organizarea şi funcţionarea societăţii cu răspundere limitată.  Încetarea societăţii cu 

răspundere limitată. 

2 2 

T 8. Societatea pe acţiuni 
 Definiţia şi particularităţile societăţii pe acţiuni  

Constituirea societăţii pe acţiuni.  

 Organele de conducere şi control ale societăţii pe acţiuni  

Funcţionarea societăţii pe acţiuni  

Încetarea activităţii societăţii pe acţiuni 

2 2 

T9.  Întreprinderea de stat şi întreprinderea municipal 
Întreprinderea de stat  

Întreprinderea municipală 

4 2 

T10. Reorganizarea şi lichidarea persoanelor juridice cu scop lucrative 
Noţiunea de reorganizare a persoanei juridice 

 Reorganizarea prin fuziune 

 Reorganizarea prin dezmembrare 

Transformarea 

 Procedura de lichidare a persoanei juridice  

 Lichidatorul persoanei juridice. 

2 2 

T11. Insolvabilitatea întreprinzătorilor 
 Noţiunea de insolvabilitate şi proces de insolvabilitate  

Participanţii la procesul de insolvabilitate  

 Intentarea procesului de insolvabilitate  

 Procesul de insolvabilitate cu lichidarea masei debitoare  

Procedura planului 

2 2 
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Total prelegeri: 30 20 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi pentru activitatea curentă; 
Demonstrarea în cadrul examenului final a cunoștințelor conform obiectivelor specifice. 

 


