
U.04.A.0.27 DREPT ECONOMIC 

Facultatea:   Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi  

Codul 
Volumul de lucru al 

studentului 
Credite 

(ECTS) 
Semestrul Durata 

U.04.A.0.27 90 ore 3  anul de studii II Semestrul II 

1 

Tipurile de activităţi: Ore de contact direct Studiu individual 

a) Prelegeri – 30 ore 

b) Lucrări practice – 15 ore 
45 ore 45 ore 

2 
Responsabilitatea pentru unitatea de curs. Departamentul: Transporturi.Titularul responsabil: Aliona 

LÎSÎI, conf.univ., dr.şt.ec., magistru în drept. 

3 

Integrarea unităţii de curs în programul de studii 521.8 - Inginerie şi Management în Transporturi. 

“Dreptul economic” este o disciplină la libera alegere din componenţa unui bloc de unităţi de curs 

orientat spre formarea competenţei profesionale de specialitate CPL1  Utilizarea conceptelor, 

principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţilor exacte, tehnologice, economice, 

sociale, umanitarepentrurezolvareaunorsarcinispecificeinginerieişimanagementuluiîn 

transporturi.CPL2. Organizarea şi gestiunea transportului rutier de mărfuri şi de persoane.CPL5. 

Planificarea şi organizarea activităţii de lansare afacerii pe piaţa serviciilor de transport rutier, 

precum şi managementul eficient întreprinderii în conformitate cu prevederile actelor normative 

internaţionale şi naţionale. CPL6. Gestiunea eficientă activităţii economico-financiară a 

întreprinderilor de transport auto.CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii 

profesionale de inginer în cadrul propriei strategii de muncă calificată şi eficientă  

4 

Precondiţii pentru predarea unităţii de curs. Studenţii trebuie să dispună decunoştinţe şi abilităţi: a) la 

discipline fundamentale - matematica superioară, microeconomie, macroeconomie;b) la discipline generale 

– tehnologii informaţionale şi tehnici de comunicare; c) la discipline socio-umane – managementul 

resurselor umane. 

5 

Obiectivul principal al disciplinei: formarea unui ansamblu integrat de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini 

dobândite de studenţi în scopul realizării la nivel calitativ a atribuţiilor şi a sarcinilor profesionale cu 

privire la organizarea eficientă a activităţii antreprenoriale în domeniul transportului. 

6 

Conţinuturi unităţii de curs (programul analitic):Introducere în dreptul afacerilor;Activitatea de 

întreprinzător; Dreptul de a desfăşura activitatea de întreprinzător;Reglementarea juridică a activităţii de 

întreprinzător; Subiectele dreptului afacerilor. Întreprinzătorii persoane fizice şi persoane  juridice. 

Noţiunea,clasificarea  şi constituirea persoanelor  juridice cu scop lucrativ; Funcţionarea persoanelor 

juridice cu scop lucrativ; Regimul juridic şi componenţa patrimoniului persoanelor juridice cu scop 

lucrativ; Dizolvarea şi lichidarea  (insolvabilitatea) persoanelor juridice cu scop lucrativ; Statutul juridic al 

diferitor forme de persoane juridice;Structuri endogene al persoanei juridice şi sisteme de persoane 

juridice; Reglementarea juridică a investiţiilor, a micilor afaceri, a activităţii de întreprinzător. 

7 Finalităţile de studiu. Aplicarea normelor juridice în domeniul activităţii de întreprinzător 

8 
Strategii didactice de predare şi învăţare. Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu 

utilizarea cursurilor electronice (în sistemul Moodle), proiect de an, consultaţii. 

9 

Sugestii pentru activitatea individuală. Studentul: studiază literatura obligatorie; execută sarcini de acasă 

eliberate la lecţii practice; învaţă legislaţia şi acte normative;consultarea comentariilor la legi şi acte 

normative , articolelor ştiinţifice de specialitate. 



10 
Standarde minime de performanţă. Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul 

activităţilor didactice. Să descrie o procedură de constituire a persoanelor juridice cu scop lucrativ.  

11 
Strategii de evaluare. Examen în scris, cu ponderea 0,4din nota finală. Evaluări curente la lucrări 

practice, cu ponderea 0,6din nota finală. 

12 

Sursele bibliografice de bază. MIHALACHE Iurie. Dreptul afacerilor. Note de curs. Chişinău, 

2015, 432 p. ROŞCA NICOLAE. BAIEŞ, SERGIU. Dreptul afacerilor. Chişinău, 2011, 571 

p.ROŞCA, NICOLAE. BAIEŞ, SERGIU. HÂNCU VICTORIA Dreptul afacerilor (scheme). 

CEP USM, Chişinău, 2013, 165 p.ROŞCA, NICOLAE. OLGA COJOCARU. OLGA OJOG, 

NATALIA BACALU, HÂNCU VICTORIA Dreptul afacerilor. Caiet de sarcini pentru 

seminare. Chişinău, 2013. 130 p.CĂRPENARU, STANCIU. Tratat de drept comercial român, 

Universul Juridic, Bucureşti, 2016, 794 p.КАЛЕНИК A.Б. Коммерческое право,. Chişinău, 

2016, 266 с. Comentariu la Codul civil al Republicii Moldova, volumul I, Chişinău, 2006.  

CHIRIAC, ANDREI. Aspecte istorico-teoretice a persoanei juridice în legislaţia Republicii 

Moldova. Ed 

Cartdidact, Chişinău, 2011, 175 p.LAZAR, TUDOR. Societatea comercială persoană juridică în 

economia de piaţă. 

Chişinău, 2013.GUYON, Y. Droit des affaires. tome 1, 2, Edition Economica, Paris, 

1994.ГУЩИН В. В., 

ДМИТРИЕВ, Ю.А. Россиское предпринимательское право, Москва, 2015, с.735. 

ROŞCA NICOLAE. BAIEŞ, SERGIU. Culegere de acte normative la Dreptul afacerilor. 

Chişinău, 2006, 496 p.  

 

 

 

 

 


