
 1 

FIŞA DISCIPLINEI 
în conformitate cu planul de învățământ valabil pentru anul 2015-2016 

 
1. Date despre program 

 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Facultatea de Studii Europene 
1.3. Departamentul Studii Europene şi Guvernanţă 
1.4. Domeniul de studii Relaţii internaţionale şi studii europene 
1.5. Ciclul de studii Masterat 
1.6. Programul de studii/ Calificarea Afaceri europene si management de programe 
  

2. Date despre disciplină 
 

2.1. Denumirea disciplinei Dreptul european al afacerilor 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Mihaela Adriana Oprescu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Mihaela Adriana Oprescu 

2.4. Anul de studiu  2 2.5. Semestrul  2 2.6. Tipul de 
evaluare1 C 2.7. Regimul  

disciplinei2 OB 

   
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
3.1. Nr. de ore pe săptămână 2 Din care 3.2. curs 1 Din care 3.3. seminar/ laborator 1 
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ  

24 Din care 3.5. curs 12 Din care 3.6. seminar/ laborator 12 

Distribuţia fondului de timp                           ore convenţionale 6 x 25 = 150 Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  30 
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  15 
Tutoriat  15 
Examinări  2 
Alte activităţi:..................................................  
3.7. Total ore studiu individual 92 
3.8. Total ore pe semestru 150 
3.9. Numărul de credite 6 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1. de curriculum Nu este cazul  
4.2. de competenţe Nu este cazul 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1. de desfăşurare a cursului -- 
5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului ---- 

 
                                                 
1 Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C – colocviu. 
2 Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă. 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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-Insusirea notiunilor de baza si a institutiilor specifice din dreptul european al afacerilor 
(profesionist, armonizare europeană în domeniul societar, libera circulaţie în spaţiul european, 
drept concurenţial, , etc)  
-Cunoaşterea particularităţilor dreptului Uniunii privind afacerile, în comparaţie cu dreptul 
naţional 
-Capacitatea de a initia si derula afaceri în spaţiul european. 
- Capacitatea de analiză a unor soluţii jurisprudenţiale din practica instanţelor Uniunii 
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-Însuşirea de către masterand a limbajului riguros juridic. 
 -Abilitati de comunicare si initiativa in stabilirea de raporturi juridice in general;  
-Dezvoltarea raţionamentului critic; 
 -Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză; 
 -Dezvoltarea capacităţii de a realiza conexiuni cu cunoştinţele de la alte discipline. 
  -Utilizarea resurselor bibliografice disponibile (clasice şi electronice); 
 

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

 
 
7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 

- Familiarizarea masteranzilor cu cunoştintele oferite de disciplina „Dreptul european al 
afacerilor” si posibilitatea ca ei sa opereze cu aceste cunostinte,  fie in initierea si  derularea 
propriilor afaceri, fie intr-o activitate pusa in slujba altor profesionisti.    
 
 
 

 
7.2 Obiective 
specifice 
 

-Cunoaşterea consecinţelor aplicării incorecte a dreptului Uniunii privind afacerile în statele 
membre. 
-Dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală, de asumare şi distribuire de roluri 
specifice în munca de echipă 
 

 
8. Conţinuturi 

 
8.1 Curs 
 

Metode de 
predare 

Observaţii 

1.Noţiuni introductive. Prelegere 
interactivă 

- 

2. Protagoniştii activităţilor din 
domeniul afacerilor. (S.R.L. vs. S.A.; 
Societatea europeană şi grupurile de 
interes economic) 
 

 Prelegere       
interactivă 

1.Nemeş, Vasile, Drept comercial, Ed. 
Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 195-126, p.226-
241, p.241-249. 
2.Păun, Ciprian-Adrian, Dreptul afacerilor. 
Profesioniştii, ed. Efes, Cluj-Napoca, 2013, 
p.245-272 
 

3. Armonizarea europeană în domeniul 
societar. Directivele europene în 
domeniul societăţilor comerciale.  
 

Prelegere       
interactivă 

Gheorghe, Cristian ,Drept comercial european, 
Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2009, p.73-108, 
p.131-147 

4. Principiile pieţei interne din 
perspectivă jurisprudenţială 

Prelegere       
interactivă 

Gheorghe, Cristian ,Drept comercial european, 
Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2009, p.61-73. 
Jurisprudenţă 

5. Dreptul concurenţial în spaţiul Prelegere       Augustin Fuerea, Dreptul comunitar al 
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european. Reguli comunitare ale 
concurenţei şi politica concurenţială. 
Armonizarea dreptului comunitar al 
concurenţei cu drepturile naţionale ale 
statelor membre ale UE 

interactivă concurenţei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 
2006, p. 184-200. 

6. Înţelegerile restrictive de concurenţă Prelegere       
interactivă 

Augustin Fuerea, Dreptul comunitar al 
concurenţei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 
2006, p. 213-264 

7. Exploatarea abuzivă a poziţiilor 
dominante. Controlul concentrărilor.  

Prelegere       
interactivă 

Augustin Fuerea, Dreptul comunitar al 
concurenţei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 
2006, p. 271-301 

   
 
Bibliografie obligatorie 

1. Nemeş, Vasile, Drept comercial, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012. 
2. Păun, Ciprian-Adrian, Dreptul afacerilor. Profesioniştii, Ed. EFES, Cluj-Napoca, 2013 
3. Gheorghe, Cristian ,Drept comercial european, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2009,  
4. Augustin Fuerea, Dreptul comunitar al concurenţei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,  

  
Bibliografie opţionala 
       1. Duşcă, Anca Ileana , Dreptul uniunii privind afacerile, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010. 
               
8.2 Seminar/laborator 
 

Metode de predare Observaţii 

1.Noţiuni introductive. -Modul de desfăşurare al 
seminariilor 
-Cerinţe speciale 
-Bibliografia şi surse de 
documentare 
-Modalitatea de examinare 
-Dezbateri 
 

 

2. Protagoniştii activităţilor din domeniul afacerilor. (S.R.L. vs. 
S.A.; Societatea europeană şi grupurile de interes economic) 
 

Prezentare modele acte 
constitutive societăţi 
comerciale; 
Aplicaţii practice: -Societas 
europaea de origine 
română-procedură, acte 
necesare; entităţile 
exogene ale societăţilor 
comerciale străine 
constituite în România-
filiale şi sucursale-
procedură înfiinţare, acte 
necesare, aspecte litigioase 

 

3. Armonizarea europeană în domeniul societar. Directivele 
europene în domeniul societăţilor comerciale.  
 

Practică judiciară -rezolvare 
speţe şi analiză hotărâri 
judecătoreşti 

 

4. Principiile pieţei interne din perspectivă jurisprudenţială Analiză jurisprudenţă  
5. Dreptul concurenţial în spaţiul european. Reguli comunitare 
ale concurenţei şi politica concurenţială. Armonizarea 
dreptului comunitar al concurenţei cu drepturile naţionale ale 
statelor membre ale UE 

Analiză jurisprudenţă  

6. Înţelegerile restrictive de concurenţă Analiză jurisprudenţă  
7. Exploatarea abuzivă a poziţiilor dominante. Controlul 
concentrărilor.  

Analiză jurisprudenţă   

   
Bibliografie obligatorie 
1. Nemeş, Vasile, Drept comercial, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012. 
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2. Păun, Ciprian-Adrian, Dreptul afacerilor. Profesioniştii, Ed. Efes, Cluj-Napoca, 2013 
3. Gheorghe, Cristian ,Drept comercial european, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2009,  
4. Augustin Fuerea, Dreptul comunitar al concurenţei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,  
  
Bibliografie opţionala 
       1. Duşcă, Anca Ileana , Dreptul uniunii privind afacerile, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010. 
        
 
  

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
.... 
 

10. Evaluare 
 
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 

evaluare 
10.3. Pondere  
din nota finală 

10.4. Curs -Cunoaşterea instituţiilor juridice din 
materia prezentului curs 
-Capacitatea de a face conexiuni între 
noţiunile învăţate. 
-Însuşirea limbajului juridic 

examen 80% 

10.5. Seminar/ 
laborator 

Prezenţa activă la cel puţin 75% din 
seminarii şi realizarea unui referat pe 
marginea unei soluţii jurisprudenţiale ce 
tratează o instituţie juridică ce a 
constituit obiect de studiu la disciplina 
drept european al afacerilor. 

Examinare 
periodică 

20% 
În conditiile in care la 
examenul teoretic 
(examen) se obtine 
punctajul maxim ( adica 8 
puncte), iar masterandul a 
realizat, in urma 
participarii active la 
seminarii şi realizării 
referatului, punctajul 
maxim ( adica 2 puncte), 
evaluarea activitatii de la 
seminar se va reflecta in 
proportie de 20% in nota 
finala, iar rezultatul la 
proba teoretică, in 
proportie de 80%. 

10.6. Standard minim de performanţă:  
Nota 5, pentru promovarea examenului, se obtine prin realizarea a 5 puncte in rezolvarea probei teoretice şi 
printr-o prezenţa activă la cel puţin 75% din seminarii. 
 
 
 
Data completării:    Semnătura titularului de curs:   Semnătura titularului de seminar:  
.14.09.2015                          .................................................  .................................................... 
 
 
Data avizării in catedră       Semnătura Şefului de departament/ catedră  
  noiembrie 2015.    .................................................................... 
 
 
 


