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DREPTUL ECONOMIC 
1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Economică şi Business 
Departamentul Inginerie, Drept  și Evaluarea Imobilului 

Ciclul de studii Studii superioare de masterat, ciclul II 

Programul de studiu Master științific: Marketing industrial, Administrarea afacerilor, Economia 
afacerilor imobiliare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

 
I 

 
I E 

F  – Unitate de 
curs de 

fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în planul 
de învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs 
Laborator/semin

ar 
Proiect de 

an, LV 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 20 20 LV 55 55 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Masterandul trebuie să cunoască teoriile și conceptele  fundamentale ale 
dreptului  în general și să posede deprinderi de soluționare a diferitor 
cazuri litigioase ce țin de exercitarea și apărarea dreptului de proprietate 
investițional.  

Conform competenţelor Capacitatea de analiză, sinteză şi de utilizare adecvată a ansamblului 
integrat, coerent, dinamic şi deschis de cunoştinţe şi abilităţi, în vederea 
aplicării lor asupra diferitor raporturi juridice. Capacitatea de a susţine 
public un discurs coerent, logic şi retoric. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Pentru cursul interactiv, dezbatere, problematizare – tablă interactivă. Nu vor 
fi tolerate întârzierile masteranzilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Laborator/seminar Analizarea doctrinei  și a actelor normative, soluționare de spețe – tablă interactivă. 
 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic și economic. 
Aplicarea legislaţiei RM, a legislaţiei Uniunii Europene şi a  instrumentelor juridice 
internaţionale. 
- Definirea şi clasificarea teoriilor, paradigmelor şi principiilor utilizate în studiul dreptului; 
- Utilizarea conceptelor și teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea şi interpretarea 

textelor de lege (normelor juridice) naţionale, europene şi internaţionale; 
- Aplicarea teoriilor, a principiilor și a conceptelor într-un context determinat; 
- Analiza datelor preliminare, interpretarea acestora, realizarea de clasificări şi a unor 

delimitări  conceptuale; 
- Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea teoriilor, principiilor şi metodelor 
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specifice dreptului. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil, cu respectarea 
regulilor deontologice specifice domeniului. 

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de 
interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general 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 comerciale. Cursul subliniază importanţa dreptului economic în sistemul 
de drept al R. Moldova 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 - demonstrarea temeiniciei teoriilor științifice alese ca suport la clarificarea naturii 
juridice a ramurii de drept economic; 

- descrierea semnelor identificatoare ale tuturor principiilor generale ale dreptului 
economic; 

- identificarea elementelor constitutive ale tuturor formelor organizatorico-juridice 
existente în Republica Moldova; 

- argumentarea necesității includerii unor sau altor fapte sub  incidenţa cadrului 
reglementar al afacerilor; 

- 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;  
- argumentarea compatibilității și adaptării prevederilor normelor comerciale  

autohtone cu prevederile legislației   europene și prevederile convențiilor 
internaționale ratificate de Republica Moldova; 

- recomandarea măsurilor concrete de îmbunătăţire a calităţii legislației „Dreptului 
economic” etc. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Dreptul  economic  prin prisma legislației naționale și a Uniunii Europene. 2  

T2. Probleme în reglementarea activității de întreprinzător. Obligațiile 
profesionale ale antreprenorilor. 

4  

T 3. Delimitarea și statutul juridic al subiectelor dreptului  economic. 2  

T 4. Particularitățile constituirii și administrării societăților comerciale în funcție 
de statut. 

4  
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T5. Probleme ce țin de procedura reorganizării, dizolvării și lichidării persoanelor 
juridice cu scop lucrativ în Republica Moldova. 

2  

T6. Probleme teoretice și practice privind procedura insolvabilității în Republica 
Moldova. 

4  

T7. Probleme practice, practica judiciară, cauze CEDO ce vizează activitatea de 
întreprinzător. 

2  

Total ore curs 20  
 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

S 1. Dreptul  economic  prin prisma legislației naționale și a Uniunii Europene. 2  

S2. Probleme în reglementarea activității de întreprinzător. Obligațiile 
profesionale ale antreprenorilor. 

4  

S3. Delimitarea și statutul juridic al subiectelor  dreptului economic. 2  

S4. Particularitățile constituirii și administrării societăților comerciale în funcție 
de statut. 

4  

S5. Probleme ce țin de procedura reorganizării, dizolvării și lichidării persoanelor 
juridice cu scop lucrativ în Republica Moldova. 

2  

S6. Probleme teoretice și practice privind procedura insolvabilității în Republica 
Moldova. 

4  

S7. Probleme practice, practica judiciară, cauze CEDO ce vizează activitatea de 
întreprinzător. 

2  

Total ore seminare 20  

 
8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. BOSTAN, I., BABĂLĂU, D., Dreptul afacerilor:  Suport de curs,  Tehnica-UTM,  Chișinău, 2015. 
2. BOSTAN, I., Dreptul comercial. Suport de curs. Tehnica-UTM , ChiȘinău, 2014. 
3. ANGHENI, S., Drept comercial. Profesioniştii-comercianţi , C.H. Beck, Bucureşti, 2013.  
4. NEMEȘ, V., Drept comercial. Ediția a 2-a, revizuită și adăugită. Hamangiu, Bucureşti, 2015. 
5. POPA, S. Drept comercial. Introducere. Persoana fizică. Persoana juridică. Universul  Juridic, 
bucureşti, 2014.  
 

Suplimentare 6. Codul civil al Republicii Moldova 11.06.2002 nr.1107/2002//Republicat în temeiul Legii 
nr.133 din 15.11.2018//Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 467-469. 
7. Legea Republicii Moldova cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 
întreprinzătorilor individuali nr. 220-XVI din 19.10.2007// Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr.184-187/711 din 30.11.2007. 
8. Site-uri Internet: www.echr.coe.int; http://eur-lex.europa.eu/; www.conventions.coe.int; 
www.unidroit.org; www.uncitral.org; www.lex.justice.md.  
 

 
9. Evaluare 

Curentă Lucrări scrise curente: 
referate, proiecte, 

lucrare de verificare 
Examen final Atestarea 1 Atestarea 2 
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Zi 30% 30% lucrare de 
verificare 

40% 

Standard minim de performanţă: 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminarii; Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Activitate susţinută în timpul semestrului; Exprimare clară și concisă a limbajului juridic; Însușirea noțiunilor de 
bază ale disciplinei Dreptului economic; Soluţionarea corecta a minimum 50% din totalul subiectelor din testul 
de examinare final; Elaborarea și susținerea lucrării de verificare. 

 
  

 

 


