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1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Sociale 

1.3 Departamentul Departamentul de Economie 

1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei  FB1104 Dreptul afacerilor 

2.2 Titularul activităţii de curs conf.univ.dr. Albert-Lőrincz Csanád 

2.3 Titularul activităţii de seminar conf.univ.dr. Albert-Lőrincz Csanád 
2.4 Anul de studiu 1 

2.5 Semestrul 1 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei Disciplină Fundamentală 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână  4 din care3.2curs   2 3.3 seminar/laborator   2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care3.5curs  28 3.6 seminar/laborator   28 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi… - 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 
 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
 

5.1 de desfăşurare a cursului  

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  

 
1
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6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

Cunoaşterea şi înţelegerea cadrului conceptual juridic specific reglementărilor în 

domeniul afacerilor (interne şi internaţionale), în special în ceea ce priveşte sursele de 

reglementare, operatorii economici participanţi, activităţile derulate; 

Capacitatea de a interpreta, de a explica si aplica un act normativ; 

Capacitatea de analiză şi sinteză, urmare a speţelor supuse dezbaterilor. 
 

 
Competenţe 
transversale 

Diversificarea şi completarea cunoştinţelor de specialitate, printr-o abordare 

interdisciplinară a operaţiunilor economice, în vederea dezvoltării capacităţii de a 

acţiona responsabil, independent şi creativ în procesul de evaluare şi soluţionare a 

problemelor din mediul specific comerţului intern şi internaţional. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice accumulate) 
 

7.1 Obiectivul 
general al 
Disciplinei 

Dezvoltarea abilităţilor de înţelegere, interpretare şi aplicare a conceptelor, 

noţiunilor şi limbajului juridic în domeniul afacerilor; corelarea cunoştinţelor 

teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

Cunoaşterea modului de reglementare şi funcţionare a mediului de afaceri; 

Dezvoltarea abilităţilor de analiză, interpretare şi aplicare a legislaţiei incidente 

în domeniul afacerilor. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs        Metode de predare Observaţii 

1. Noţiuni generale de drept și legislație; expunere, exemplificări; 2 ore 

2.  Norma juridică;  expunere, exemplificări; 2 ore 

3. Raportul juridic. Subiecții de drept; expunere, exemplificări; 2 ore 

4. Regimul juridic al persoanelor fizice autorizate (PFA); expunere, exemplificări; 2 ore 

5. Intreprindere Individuală (II). Intreprindere familială(IF) ; expunere, exemplificări; 2 ore 

6. Societăţi comerciale:  societate cu răspundere limitată (SRL); expunere, exemplificări; 2 ore 

7. Societăţi comerciale:  societate în nume colectiv (SNC),  

societate în comandită simplă (SCS), societate pe acțiuni 

(SA), societate în comandită simplă (SCA); 

expunere, exemplificări; 2 ore 

8. Insolvenţa comercială: noţiuni, condiţii, efecte. Participanţii 

la procedura insolventei. 

Reorganizarea judiciara. Falimentul; 

 

expunere, exemplificări; 2 ore 

9. Instrumente de credit şi de plata: cambia, biletul la ordin, 

cecul; 
expunere, exemplificări; 2 ore 

10. Răspunderea juridică: principii, condiţii, formele răspunderii; expunere, exemplificări; 2 ore 

11. Contracte: definiţii, clasificări, încheierea contractului, 

capacitatea de a contracta, vicii de consimţământ; 
expunere, exemplificări; 2 ore 

12. Garanţiile în sistemul noului Cod civil; expunere, exemplificări; 2 ore 

13. Cadrul instituţional al politicii de protecţie a consumatorilor 

în cadrul Uniunii Europene; 
expunere, exemplificări; 2 ore 

14. Drepturile consumatorilor în România; expunere, exemplificări; 2 ore 
 

 
8.2 Seminar        Metode de predare Observaţi

i 1. Noţiuni generale de drept și legislație; explicaţii, problematizări, discuţii; 2 ore 

2. Norma juridică; explicaţii, problematizări, discuţii; 

 
2 ore 



3. Raportul juridic. Subiecții de drept; explicaţii, problematizări, discuţii; 

 
2 ore 

4. Regimul juridic al persoanelor 

fizice autorizate (PFA); 

explicaţii, problematizări, discuţii; 

 
2 ore 

5. Intreprindere Individuală (II). Intreprindere 

familială(IF); 

explicaţii, problematizări, discuţii; 

 
2 ore 

6. Societăţi comerciale:  societate cu răspundere 

limitată (SRL). 

explicaţii, problematizări, discuţii; 

 
2 ore 

7. Societăţi comerciale:  societate în nume colectiv 

(SNC),  societate în comandită simplă (SCS),  

societate pe acțiuni (SA), societate în comandită 

simplă (SCA); 

explicaţii, problematizări, discuţii; 

 
2 ore 

8. Insolvenţa comercială: noţiuni, condiţii, efecte. 

Participanţii la procedura insolventei. 

Reorganizarea judiciara. Falimentul; 

 

explicaţii, problematizări, discuţii; 

 
2 ore 

9. Instrumente de credit şi de plata: cambia, biletul la 

ordin, cecul; 

explicaţii, problematizări, discuţii; 

 
2 ore 

10. Răspunderea juridică: principii, condiţii, formele 
răspunderii; 

explicaţii, problematizări, discuţii; 

 
2 ore 

11. Contracte: definiţii, clasificări, încheierea 

contractului, capacitatea de a contracta, vicii de 

consimţământ; 

explicaţii, problematizări, discuţii; 

 
2 ore 

12. Garanţiile în sistemul noului Cod civil; explicaţii, problematizări, discuţii; 

 
2 ore 

13. Cadrul instituţional al politicii de protecţie a 

consumatorilor în cadrul Uniunii Europene; 

explicaţii, problematizări, discuţii; 

 
2 ore 

14. Drepturile consumatorilor în România; explicaţii, problematizări, discuţii; 

 

2 ore 

Bibliografie 
 

1. Veress, E. (2006). Román gazdasági jog. Presa Universitară Clujeană. (ID bibliotecă: 0027854, 

0040257). 

2. Constitutia Românei. Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 767. 

(http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339)  

3. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.( https://legeaz.net/legea-31-1990/) 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Participarea la conferinţe, reuniuni de lucru, dezbateri, întâlniri cu oameni de afaceri sau responsabili 

în domeniul afacerilor. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Examen scris Examen 50% rezultat test grilă 

10.5 Seminar Evaluare pe parcurs  50% activitate de la seminar 

10.6 Standard minim de performanţă 
 

 



Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

14.09.2018. 
 

……………………………….        
         ……………………………… 

 

 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
……………………………..  ………………………..  


