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DREPTUL AFACERILOR
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Facultatea: Inginerie Economică şi Business
Departamentul
Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului
Ciclul de studii
Studii superioare de licenţă, ciclul I
Programul de studiu
0413.1 Business și Administrare
Anul de studiu
Semestrul
Tip de
Categoria
evaluare
formativă
II (învăţământ cu frecvenţă);
3
F – Unitate de
II (învăţământ cu frecvenţă
3
E
curs de
redusă)
fundamentală

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
4

2. Timpul total estimat
Din care
Total ore în planul
de învăţământ
zi
f/r

120
120

Ore auditoriale
Curs

Laborator/seminar

30
8

30
8

Proiect de
an, LV
-

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
30
30
60
44

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ
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 studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.
Laborator/seminar Analizarea jurisprudenței și a actelor normative, soluționare de spețe – tablă interactivă.
5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe CP2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic. Aplicarea legislaţiei
profesionale 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
specifice dreptului.
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Competenţe
transversale

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil, cu respectarea
regulilor deonotologice 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
Această disciplină are sarcina de a familiariza și de a forma deprinderi studenților în ce
privește reglementarea juridica a relațiilor ce apar cu ocazia practicării activității de
întreprinzător; constituirii şi înregistrării unei persoane juridice cu scop lucrativ;
reorganizării şi lichidării persoanelor juridice cu scop lucrati; insolvabilitatea
persoanelor juridice; importanţa şi inconvenientele practicării activităţii de
întreprinzător etc
Obiectivele specifice - definirea noțiunilor tuturor conceptelor, fenomenelor din domeniul afacerilor;
- demonstrarea temeiniciei teoriilor știintifice alese ca suport la clarificarea naturii
juridice a ramurii de drept al afacerilor;
- descrierea semnelor identificatoare ale tuturor principiilor generale ale
dreptului afacerilor;
- identificarea elementelor constitutive ale tuturor formelor organizatoricojuridice existente în Republica Moldova;
- argumentarea necesității includerii unor sau altor fapte sub incidenţa
cadrului reglementar al afacerilor;
- argumentarea compatibilității și adaptării prevederilor normelor comerciale
autohtone cu prevederile legislației
europene și prevederile convențiilor
Internaționale ratificate de Republica Moldova;
- contribuirea la culturalizarea juridică a studenților în ceea ce privește materia
dreptului afacerilor;
- recomandarea măsurilor concrete de îmbunătăţire a calităţii legislației „Dreptului
afacerilor” etc.
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T 1. Introducere în dreptul afacerilor
T 2. Activitatea de întreprinzător. Reglementarea juridică a activităţii de
întreprinzător
T 3. Subiectele dreptului afacerilor
T 4. Constituirea şi funcţionarea întreprinderilor şi societăţilor comerciale
T 5. Regimul juridic al patrimoniului întreprinderii
T 6. Reorganizarea şi lichidarea voluntară a persoanelor juridice cu scop lucrativ
T 7. Insolvabilitatea
T 8. Structurile şi uniunile de întreprinderi
T 9. Dezvoltarea micului business în RM
T 10. Rezolvarea litigiilor în dreptul afacerilor
Total are curs

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
4
4

1
1

2
4
2
4
4
2
2
2
30

1
1
0,5
1
1
0,5
0,5
0,5
8
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Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica activităţilor didactice
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
S 1. Introducere în dreptul afacerilor
S 2. Activitatea de întreprinzător. Reglementarea juridică a activităţii de
întreprinzător
S 3. Subiectele dreptului afacerilor
S 4. Constituirea şi funcţionarea întreprinderilor şi societăţilor comerciale
S 5. Regimul juridic al patrimoniului întreprinderii
S 6. Reorganizarea şi lichidarea voluntară a persoanelor juridice cu scop lucrativ
S 7. Insolvabilitatea
S 8. Structurile şi uniunile de întreprinderi
S 9. Dezvoltarea micului business în RM
S 10. Rezolvarea litigiilor în dreptul afacerilor
Total ore seminare

4
4

1
1

2
4
2
4
4
2
2
2
30

1
1
0,5
1
1
0,5
0,5
0,5
8
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Principale
1. Ina Bostan. Dreptul comercial. Suport de curs. UTM, 2014.
2. N. Roșca, S. Baieș. Dreptul afacerilor, ed. III-a. – Chișinău, Cartier, 2011.
3. Gabriel Mărgineanu, Lilia Mărgineanu. Dreptul afacerilor. – Chișinău 2004.
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6. Romul Petru Vonicu. Drept comercial, Partea generală. – București, Lumina Lex, 2000.
Suplimentare 7. M. Ș. Minea. Constituirea societăților comerciale. – București, Lumina Lex, 1996.
8. Sache Niculescu, Matei Danil. Contractul de societate. Revista Dreptul, nr.5-6 /1994.
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Chișinău 2003.

9. Evaluare
Forma de

Activitate periodică

învățământ

Atestarea 1

Atestarea 2

zi

15 %

15%

f/r

Curentă
15 %

25 %

Lucru
individual

Examen final

15 %

40%

25 %

50 %

Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminarii; Obţinerea notei minime de „5” la fiecare evaluare; Activitate
susţinută în timpul semestrului; Exprimare clară și concisă a limbajului juridic general și special.

