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FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 
1.2 Facultatea  Facultatea de Ştiinţe Economice 
1.3 Departamentul Departmentul de Management, Marketing și Administrarea 

Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii                 Management 
1.5 Ciclul de studii                   Licenţă 
1.6 Programul de studii  Management 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              DREPTUL AFACERILOR 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Lect.univ.dr. Monica Gheorghe 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Monica Gheorghe 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare          V 2.7 Regimul disciplinei Ob 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână          3 din care 3.2. curs  2 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs  28 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              14 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   26 
Tutoriat  
Examinări 4 
Alte activităţi ..................................                                       
3.7 Total ore studiu individual      58 
3.9 Total ore pe semestru            100 
3.10 Numărul de credite              4 
 

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                  

• Participare activă (întârzierea la curs/seminarii nu se va accepta decât în 
mod excepţional) 
• Lectura suportului de curs 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

• Lectura bibliografiei recomandate 
• Elaborarea şi susţinerea lucrărilor planificate; se va  prezenta soluţionarea 

a cel puţin 2 aplicaţii practice/referate/semestru/student potrivit 
calendarului prestabilit la activităţile de seminar 

• Participare activă  
 
 
 



 

 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Facultatea de Științe Economice 

 

2 
 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nț
e 

 p
ro

fe
si

on
al

e 

Identificarea, selectarea  şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, 
antrenare şi control-evaluare 

 Recunoaşterea funcţiilor manageriale (previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi 
control-evaluare) 

 Interpretarea fenomenelor, situaţiilor şi proceselor organizaţionale din perspectiva 
funcţiilor manageriale   

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru previzionare, organizare, coordonare, 
antrenare şi control-evaluare în organizaţii 

 Evaluarea aplicării modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi 
control-evaluare 

 Realizarea de studii/lucrări de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-
evaluare în organizaţii 

Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate 
(în ansamblu sau pe o componentă) 

 Definirea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul 
decizional pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă) 

 Interpretarea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în 
procesul decizional pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o 
componentă) 

 Aplicarea principiilor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul decizional 
pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă) 

 Utilizarea de criterii şi metode standard de evaluare a procesului decizional în organizaţii 
 Dezvoltarea şi implementarea de studii/lucrări privind procesul decizional în organizaţii 

 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 
munca riguroasă, eficientă şi responsabilă 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Însuşirea principiilor, noţiunilor şi instituţiilor circumscrise 
dreptului afacerilor şi corelarea cunoştinţelor teoretice proprii 
materiei cu abilitatea de a le transpune în practică. 

7.2 Obiectivele specifice              Formarea de profesionişti manageri familiarizaţi cu problematica 
juridică specifică domeniului administrării afacerilor. 

 
8.  Conţinuturi (doar 6 teme – determinare ore) 

8.1 Curs                              Metode de 
predare 

Observaţii 

1. Introducere în  dreptul afacerilor – scurt istoric, definiţie şi obiect, 
izvoare, perspective moderne de abordare 

Prelegerea 
intensificată, 

problematizare, 
expunere 

interactivă 

2 ore 

2. Reconfigurarea materiei comerciale în lumina noului Cod civil Prelegere, 4 ore 
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2.1. Aspecte terminologice - de la comerciant şi fapte de comerţ la 
profesionist şi intreprindere 
2.2. Extinderea regulilor speciale privind executarea obligaţiilor comerciale 
profesioniştilor  
2.2.1. Regimul juridic al dobânzilor  
→ Regula curgerii de drept a dobânzilor consacrată în materie comercială de 
prev. art. 43 C.com.1 extinsă prin art. 1535 NCC asupra tuturor raporturilor de 
drept privat pentru toate obligaţiile băneşti.              
→Dobânda legală remuneratorie şi dobânda penalizatoare 
→Corelaţia dintre daunele-interese şi dobânda legală  
→Capitalizarea dobânzilor (anatocismul) 
2.2.2. Determinarea locului executării obligaţiilor 
 2.2.3.Solidaritatea codebitorilor  
2.2.4. Determinarea preţului între profesionişti 

 

problematizare, 
expunere 

interactivă 

3. Categoriile de profesionişti în raporturile juridice proprii dreptului 
afacerilor – generalităţi (profesionişti persoane fizice şi profesionişti persoane 
juridice, delimitări conceptuale profesionist-comerciant,etc) 
3.1. Formele de desfăşurare a activităţilor economice de către persoanele 
fizice 
3.1.1 Persoana fizică autorizată. 
3.1.2. Întreprinzătorul persoană fizică, titular al întreprinderii individuale 
3.1.3. Întreprinderea familială. 
 

Prelegere, 
expunere 

interactivă 

2 ore 

3.2.Reglementarea patrimoniului profesional individual în NCC. Fondul 
de comerţ 
3.3. Condiţiile cerute pentru desfăşurarea de către persoanele fizice a 
activităţilor economice 

Prelegerea, 
expunerea 
interactivă 

2 ore 

3.4. Condiţiile de exercitare a activităţii comerciale. 
Obligaţiile profesioniştilor în afaceri (obligaţia de înregistrare în registrul 
comerţului, evidenţierea contabilă a activităţii comerciale, desfăşurarea 
activităţii comerciale în condiţiile concurenţei licite) 

Prelegerea, 
expunerea 
interactivă 

2 ore 

4. Despre societăţi 
4.1. Aspecte introductive : sediu juridic, noţiune, natură juridică, 
personalitatea juridică – atributele de identificare ale societăţii, voinţa, 
capacitatea juridică şi patrimoniul societăţii. 
 

Prelegerea 
intensificată, 
explicaţia, 
expunerea 
interactivă 

2 ore 

4.2. Diversitatea formelor societare. Criterii de clasificare. Prelegerea, 
expunerea 
interactivă 

2 ore 

4.3. Reguli comune aplicabile societăţilor 
4.3.1.Constituirea societăţilor :  
• Actul constitutiv al societăţii – 
 Contractul de societate : trăsături specifice  
– aportul la formarea capitalului social, capitalul social şi patrimoniul 
societăţii ; 
- intenţia de a desfăşura o activitate comercială ; 

Prelegerea 
intensificată, 
explicaţia, 

studii de caz 
 
 
 

6 ore 
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- împărţirea profitului – plata dividendelor 
• Statutul societăţii. Cuprinsul actului constitutiv. • Formalităţi necesare 
constituirii.  
• Filialele şi sediile secundare 
4.3.2. Funcţionarea societăţilor 
• Adunarea generală – aspecte generale.  
• Administrarea societăţilor. Statutul professional al administratorilor. 
Inadmisibilitatea cumulului calităţii de administrator cu cea de salariat. 
Desemnarea, durata funcţiei, obligaţiile şi puterile administratorilor, 
raspunderea administratorilor 
• Controlul gestiunii societăţilor 
Reguli generale privind sistemele de control. Cenzorii societăţii, auditoria 
financiari şi auditoria interni. 
4.3.3. Modificarea societăţilor 
• Modalităţi de modificare, aspecte procedurale – generalităţi. 
• Cazuri de modificare – privire generală, enumerarea cazurilor.  
• Detalierea unor cazuri particulare de modificare 
Majorarea capitalului social:  
• Căile (sursele) şi procedeele de majorare a capitalului social  
• Majorarea capitalului social prin noi aporturi. Majorarea capitalului 
social subscris până la valoarea capitalului autorizat. 
• Majorarea capitalului social fără noi aporturi : prin încorporarea 
 rezervelor,  
beneficiilor sau a primelor de emisiune (plata dividendelor în acţiuni),  
prin compensarea creanţelor asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia 
Reducerea capitalului social:  
• Cauze, condiţii, dreptul de opoziţie al creditorilor – privire generală 
• Procedeele de reducere a capitalului social 
Fuziunea şi divizarea societăţilor: noţiune, forme, participanţi, procedură - 
!raportul experţilor asupra proiectului de fuziune sau divizare, efecte, fuziunea 
transfrontalieră 
→ Dizolvarea şi lichidarea societăţilor 
Cauze (generale şi speciale în funcţie de forma juridică a societăţii), căi de 
dizolvare, aspect procedural, efectele dizolvării 
Noţiunea de lichidare, statututul lichidatorilor, operaţiunile de lichidare a 
activului şi pasivului societăţii, închiderea lichidării 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. Reguli speciale aplicabile anumitor forme de societăţi 
4.4.1. Reguli speciale incidente societăţii pe acţiuni: modalităţi de 
constituire (dispoziţii specifice constituirii prin subscripţie publică), 

Prelegerea, 
expunerea 
interactivă 

2 ore 
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funcţionare (regimul juridic al acţiunilor, adunările generale – forme, atribuţii, 
convocare, hotărâririle adunării), administrarea societăţii pe acţiuni (sistemul 
unitar şi dualist) şi organe de control 
4.4.2.  Reguli speciale incidente societăţii cu răspundere limitată 
 5. Aspecte generale privind insolvenţa – noţiune, forme, domeniu şi condiţii 
de aplicare, caractere specifice 
 

Prelegerea, 
expunerea 
interactivă 

2 ore 

6. Infracţiuni din domeniul afacerilor  
Prelegerea, 
expunerea 
interactivă 

2 ore 

Bibliografie 
 St. D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român conform noului Cod civil român, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2012; 
 G. Orga-Dumitriu, Instituţii de drept public şi privat. Curs universitar pentru învăţământul economic 

superior, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2011; 
 C. S. Săraru, Elemente de Teoria generală a dreptului pentru învăţământul economic. Caiet de seminar, Ed. 

CH Beck, Bucureşti, 2010; 
 C. Stoica, S. Cristea, Drept societar pentru învăţământul superior economic, Ed. Universitară, Bucureşti, 

2008 
 G. Piperea, Insolvenţa: legea, regulile, realitatea, Ed. WoltersKluwer, 2008; 
 S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, Drept comercial pentru învăţământul economic, Ed. Universitară, 

Bucureşti, 2005; 
 A.T. Stănescu, Consideraţii privind desfăşurarea de activităţi economice în mod independent. Comparaţie 

între formele de organizare reglementate de OUG nr. 44/2008, în Curierul Judiciar (C.J.) nr. 1/2011; 
 S. Angheni, Dreptul comercial – între tradiţionalism şi modernism, în C.J. nr. 9/2010 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de 

predare 
Observaţii 

Introducere în  dreptul afacerilor. Reconfigurarea materiei comerciale în 
lumina noului Cod civil 

Conversaţia 
euristică, 

dezbaterea, studii 
de caz 

6 ore 

Categoriile de profesionişti în raporturile juridice proprii dreptului afacerilor. 
 

Explicaţia, 
conversaţia, 
studiu de caz 

2 ore 

Formele de desfăşurare a activităţilor economice de către persoanele fizice – 
regimul juridic aplicabil persoanei fizice autorizate, întreprinzătorului 
persoană fizică, titular al întreprinderii individuale, respectiv întreprinderii 
familiale 

Explicaţia, 
conversaţia, 
studiu de caz 

4 ore 

Despre societăţi : aspecte introductive : sediu juridic, noţiune, natură juridică, 
personalitatea juridică – atributele de identificare ale societăţii, voinţa, 
capacitatea juridică şi patrimoniul societăţii.  

Explicaţia, 
dezbaterea, 
conversaţia 
euristică. 

4 ore 

Diversitatea formelor societare. Criterii de clasificare. Explicaţia, 
dezbaterea, 
conversaţia 
euristică. 

2 ore 

Reguli comune aplicabile societăţilor -constituirea, funcţionarea, dizolvarea şi 
lichidarea societăţilor 

Explicaţia, 
conversaţia 

2 ore 
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euristică, studii de 
caz. 

 
Majorarea şi reducerea capitalului social.  Explicaţia, studii 

de caz 
2 ore 

Fuziunea şi divizarea societăţilor. Explicaţia, studii 
de caz 

2 ore 

Reguli aplicabile societăţii pe acţiuni, respectiv societăţii cu răspundere 
limitată 

Explicaţia, 
conversaţia 

euristică 

2 ore 

Insolvenţa – noţiune, formele procedurii, domeniu şi condiţii de aplicare, 
caractere specifice 

Explicaţia, 
dezbaterea 

2 ore 

Bibliografie 
 St. D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român conform noului Cod civil român, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2012; 
 G. Orga-Dumitriu, Instituţii de drept public şi privat. Curs universitar pentru învăţământul economic 

superior, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2011; 
 C. S. Săraru, Elemente de Teoria generală a dreptului pentru învăţământul economic. Caiet de seminar, Ed. 

CH Beck, Bucureşti, 2010; 
 C. Stoica, S. Cristea, Drept societar pentru învăţământul superior economic, Ed. Universitară, Bucureşti, 

2008 
 G. Piperea, Insolvenţa: legea, regulile, realitatea, Ed. WoltersKluwer, 2008; 
 S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, Drept comercial pentru învăţământul economic, Ed. Universitară, 

Bucureşti, 2005; 
 A.T. Stănescu, Consideraţii privind desfăşurarea de activităţi economice în mod independent. Comparaţie 

între formele de organizare reglementate de OUG nr. 44/2008, în Curierul Judiciar (C.J.) nr. 1/2011; 
 S. Angheni, Dreptul comercial – între tradiţionalism şi modernism, în C.J. nr. 9/2010 
 

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

Cunoştinţele transmise prin actul de predare şi natura aplicativă a exerciţiilor, respectiv a exerciţiilor, 
aplicaţiilor practice şi studiilor de caz dezvoltate la seminarii asigură valorificarea în practică a 
informaţiei juridice de specialitate de către absolvenţii programului.  

 
10. Evaluare 

Tip activitate         10.1 Criterii de 
evaluare 

10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din                                                         
nota finală      

10.4 Curs              Înţelegerea, însuşirea şi 
interpretarea tematicii 
predate (volumul şi 
corectitudinea 
cunoştinţelor). 
 

Evaluare sumativă, 
examen oral 

70% 

Rigoarea ştiinţifică a 
limbajului, organizarea 
conţinutului 

10.5 Seminar/laborator Aptitudinea de a Exerciţii, aplicaţii 30% 
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valorifica aspectele 
teoretice (definiţii, 
principii, instituţii 
juridice) prin rezolvare 
de exerciţii, aplicaţii 
practice, studii de caz, 
test grila, referat 

practice, studii de caz, 
referat. 
Se va proceda la o 
evaluare periodică a 
activităţilor practice 
desfăşurate la seminarii, 
cu rezolvarea a cel puţin 
2 aplicaţii practice 
/susţinere referat+studiu 
de caz 

Participarea activă la 
seminarii 

 

10.6 Standard minim de performanţă  
 Însuşirea principiilor, noţiunilor şi instituţiilor specifice disciplinei, respectiv capacitatea transpunerii 

lor în practică la un nivel care să satisfacă în mod rezonabil standardele profesionale în materie.                          
 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs      Semnătura titularului de seminar 
01.10.2016                      ....................................                             ....................................    
 
Data avizării în departament                Semnătura directorului departamentului 
03.10.2016                                                     ....................................      
   
 


