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Fișa disciplinei 

Anul academic 2022-2023 

 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai 
1.2. Facultatea Studii Europene 
1.3. Departamentul Studii Europene şi Guvernanţă 
1.4. Domeniul de studii   Management 
1.5. Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii/Calificarea Management /Licențiat în științe economice 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Dreptul afacerilor 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Carmen-Nora Lazăr 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. dr. Tudor Vidrean-Căpușan  
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare1 E 2.7 Regimul disciplinei2 OB 

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

3.1 Nr. de ore pe săptămână 3 Din care 3.2. curs 2 Din care 3.3. seminar/ 
laborator 

1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ3 42 Din care 3.5. curs 28 Din care 3.6. seminar/ 
laborator 

14 

Distribuţia fondului de timp                           ore convenţionale4            4 x 25 = 100 Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  20 
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  16 
Tutoriat  - 
Examinări  2 
Alte activităţi:.................................................. - 
3.7. Total ore studiu individual 58  
3.8. Total ore pe semestru      100 
3.9. Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  - 

4.2. de competenţe  - 

 
1 Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C – colocviu. 
2 Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă.  
3 La anii terminali, semestrul 2 are doar 12 săptămâni; în rest, 14. 
4 25 x nr. credite (la fel ca nr. total ore pe semestru), din care se scad orele de curs şi seminar, pentru a obţine totalul orelor de studiu individual, 
distribuite în cele şase rubrici. 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  - 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului  - 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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C5.4 - aplicarea cunoştinţelor asimilate la situaţii concrete, previzibile, precum și în contexte în 
schimbare 
 
C6.2 - explicarea mecanismelor decizionale în cadrul organizațiilor  
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CT1. - aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de 
munca riguroasă, eficientă şi responsabilă 
 

CT2. - identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei • formarea de profesioniști în domeniul antreprenorial, inclusiv 
prin însuşirea de către studenți a unor elemente fundamentale de 
drept, necesare în activitate antreprenorială 

• dobândirea abilităţii de a utiliza în mod corect, în practică, 
noţiunile şi instituţiile juridice prezentate şi analizate în cadrul 
cursului, de a relationa profesional, în relaţiile de afaceri, cu 
diferitele categorii de profesionişti, ținând seama de regimul 
juridic propriu fiecăruia,  de  a preveni și evalua riscurile,  de a  
se proteja în condițile  legii  în relațiile de afaceri 

 
Obiective specifice 

• formarea unei logici juridice, prin înţelegerea şi stăpânirea 
noţiunilor, conceptelor şi instituţiilor prezentate; 

• dobândirea aptitudinilor necesare aplicării legislaţiei şi doctrinei 
la soluţionarea unor cazuri practice; 

• însuşirea de către student a limbajului riguros juridic 

• dezvoltarea de abilități de comunicare și initiațivă în stabilirea de 
raporturi juridice în general; capacitate sporită de negociere la 
încheierea contractelor menite să genereze asemenea raporturi 
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• 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) 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 
I. Considerații generale. Raportul juridic 
comercial. Subiectele (capacitatea persoanei 
fizice) 

 
Prelegere interactivă 

 
 

 

II. Subiectele (capacitatea persoanei juridice). 
Identificarea persoanei juridice. Conținutul 
raportului juridic comercial 

Prelegere interactivă 
 

 

III. Obiectul raportului juridic comercial. 
Bunurile. Izvoarele raporturilor concrete de drept 
comercial. Subiectele dreptului afacerilor 
(considerații generale; persoana fizică autorizată) 

Prelegere interactivă 
 

 

IV. Subiectele dreptului afacerilor (întreprinderea 
individuală; întreprinderea familială; societatea cu 
răspundere limitată; societatea pe acțiuni; 
societatea în nume colectiv; societatea în 
comandită simplă; societatea în comandită pe 
acțiuni; societatea europeană) 

Prelegere interactivă 
 

 

V. Subiectele dreptului afacerilor (grupul de 
interes economic). Capitalul social, patrimoniul 
social, fondul de comerț 

Prelegere interactivă 
 

 

VI. Contractele comerciale (considerații generale, 
încheierea lor) 

Prelegere interactivă 
 

 

VII. Contractele comerciale (oferta de a contracta, 
negocierea lor) 

Prelegere interactivă 
 

 

VIII. Contractele comerciale (conținutul lor) Prelegere interactivă 
 

 

IX. Efectele generale și specifice ale contractelor 
comerciale. Executarea contractelor comerciale. 
Reguli de interpretare a lor 

Prelegere interactivă 
 

 

X. Contractul de vânzare-cumpărare comercială. 
Contractul de locațiune. Contractul de leasing. 
Contractul de locație de gestiune 

Prelegere interactivă 
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XI. Contractul de împrumut de consumație cu 
dobândă. Contractul de mandat. Contractul de 
comision, de consignație și de expediție 

Prelegere interactivă 
 

 

XII. Contractul de agenție. Contractul de 
intermediere. Contractul de licență 

Prelegere interactivă 
 

 

XIII. Contractul de antrepriză. Contractul de 
depozit. Contractul de transport 

Prelegere interactivă 
 

 

XIV. Titlurile de valoare (cambia, biletul la ordin, 
cecul) 

Prelegere interactivă 
 

 

Bibliografie: 
 
Bădescu, V.S., Dreptul afacerilor, Ed. Universul Juridic, București, 2012 
Bratiloveanu, I., Elemente de dreptul afacerilor, Ed. Sitech, Craiova, 2015 
Cărpenaru, S.D., Tratat de drept comercial român, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012 

  Cristea, Silvia Lucia ,Dreptul afacerilor, Ed. Universitară, Bucureşti, 2012 
  Nemeş, Vasile, Drept comercial, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015 
  Păun, Ciprian-Adrian, Dreptul economiei, Ed. Universul Juridic, București, 2017 
  Păun Roxana-Daniela, Dreptul afacerilor, Ed. Fundației "România de Mâine", București, 2011 
Tofan Mihaela, Dreptul afacerilor, Ed. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași, 2014 

 

8.2  Seminar Metode de predare Observații 
I. Considerații generale. Raportul juridic comercial. 
Subiectele (capacitatea persoanei fizice) 

Prezentare de referat,  
rezolvare de spețe 

 
 

 

 

II. Subiectele (capacitatea persoanei juridice). 
Identificarea persoanei juridice. Conținutul 
raportului juridic comercial 

Prezentare de referat,  
rezolvare de spețe 

 

 

III. Obiectul raportului juridic comercial. Bunurile. 
Izvoarele raporturilor concrete de drept comercial. 
Subiectele dreptului afacerilor (considerații 
generale; persoana fizică autorizată) 

Prezentare de referat,  
rezolvare de spețe 

 

 

IV. Subiectele dreptului afacerilor (întreprinderea 
individuală; întreprinderea familială; societatea cu 
răspundere limitată; societatea pe acțiuni; societatea 
în nume colectiv; societatea în comandită simplă; 
societatea în comandită pe acțiuni; societatea 
europeană) 

Prezentare de referat,  
rezolvare de spețe 

 

 

V. Subiectele dreptului afacerilor (grupul de interes 
economic). Capitalul social, patrimoniul social, 
fondul de comerț 

Prezentare de referat,  
rezolvare de spețe 
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VI. Contractele comerciale (considerații generale, 
încheierea lor) 

Prezentare de referat,  
rezolvare de spețe 

 

 

VII. Contractele comerciale (oferta de a contracta, 
negocierea lor) 

Prezentare de referat,  
rezolvare de spețe 

 

 

VIII. Contractele comerciale (conținutul lor) Prezentare de referat,  
rezolvare de spețe 

 

 

IX. Efectele generale și specifice ale contractelor 
comerciale. Executarea contractelor comerciale. 
Reguli de interpretare a lor 

Prezentare de referat,  
rezolvare de spețe 

 

 

X. Contractul de vânzare-cumpărare comercială. 
Contractul de locațiune. Contractul de leasing. 
Contractul de locație de gestiune 

Prezentare de referat,  
rezolvare de spețe 

 

 

XI. Contractul de împrumut de consumație cu 
dobândă. Contractul de mandat. Contractul de 
comision, de consignație și de expediție 

Prezentare de referat,  
rezolvare de spețe 

 

 

XII. Contractul de agenție. Contractul de 
intermediere. Contractul de licență 

Prezentare de referat,  
rezolvare de spețe 

 

 

XIII. Contractul de antrepriză. Contractul de 
depozit. Contractul de transport 

Prezentare de referat,  
rezolvare de spețe 

 

 

XIV. Titlurile de valoare (cambia, biletul la ordin, 
cecul) 

Prezentare de referat,  
rezolvare de spețe 

 

 

Bibliografie: 
Bădescu, V.S., Dreptul afacerilor, Ed. Universul Juridic, București, 2012 
Bratiloveanu, I., Elemente de dreptul afacerilor, Ed. Sitech, Craiova, 2015 
Cărpenaru, S.D., Tratat de drept comercial român, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012 

  Cristea, Silvia Lucia ,Dreptul afacerilor, Ed. Universitară, Bucureşti, 2012 
  Nemeş, Vasile, Drept comercial, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015 
  Păun, Ciprian-Adrian, Dreptul economiei, Ed. Universul Juridic, București, 2017 
  Păun Roxana-Daniela, Dreptul afacerilor, Ed. Fundației "România de Mâine", București, 2011 
 Tofan Mihaela, Dreptul afacerilor, Ed. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași, 2014 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

10. Evaluare 

• Informațiile predate sunt coroborate cu informațiile furnizate de lucrările de specialitate în domeniu 
(cărți, studii, articole) și practicile implementate de companiile din țară și străinătate. 
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Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs Cunoasterea conţinuturilor predate Examen scris 
 

100% 

10.5 Seminar Cunoasterea conţinuturilor predate Prezentare de referat, 
rezolvare spețe 

1 p./referat 
și 0,5 

p./speță 
adăugate la 
nota de la 
examen 

Ex officio: 1 punct 
10.6 Standard minim de performanță 
• obţinerea notei 5 (cinci) la examenul scris 

• obţinerea notei 5 (cinci) ca notă finală  

• examenul constă într-o grilă cu 40 de întrebări, 
fiecare punctată cu 0,225 p 

• nota de la examen, dacă e cu zecimală, se 
rotunjește în sus doar de la 0,775 p iar punctajul 
de la seminar – dacă e cazul -, dacă e cu zecimală, 
se rotunjește în sus de la 0,5 p 

• dacă atât nota de la examen cât și punctajul de la 
seminar – dacă e cazul - sunt cu zecimală, 
rotunjirea se face la fiecare separat, apoi se face 
suma lor 

 
 

 

Data completării Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
 
17.09.2021 ……………………………… ……………………………… 
  
Data avizării în departament  Semnătura directorului  de departament 
 
………………………….    ……………………………………………. 

 

 

 


