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FIŞA DISCIPLINEI 

Anul universitar 2021-2022 

Anul de studiu I / Semestrul I 

 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea “1 Decembrie1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea Științe Economice 

1.3. Departamentul   Administrarea Afacerilor și Marketing  

1.4. Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / Calificarea Economia comerțului, turismului și serviciilor   

242102 Specialist îmbunătățire procese,  

242104 Responsabil proces,  

242110 Specialist în planificarea, controlul și raportarea  

performanței economice 

1.7. Forma de învăţământ ID 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Dreptul afacerilor Codul 

disciplinei 

ECTS 113 

2.2. Titularul activităţilor de curs  Conf. univ. dr. Hodoș Raul-Felix 

2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / 

proiect  

Conf. univ. dr. Hodoș Raul-Felix 

2.4. Anul 

de studiu 
I  

2.5. 

Semestrul 
I 

2.6. Tipul 

de evaluare 
E 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut Felul disciplinei 

DF 

Obligativitate Obligatorie 

DOb 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 

 

 

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma 

cu frecvenţă 
2 

din care: 3.2. 

curs 
1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4. Total ore pe semestru – forma ID /  100 

din care: 3.5.  

AI  

 

86 
3.6. AT + TC / AA / ST + SF / L 

/ P 
14 

3.5. Distribuţia fondului de timp (se detaliază punctul 3.5. AI = 3.5.1+3.5.2.+3.5.3+3.5.4.+3.5.5+3.5.6.) ore 

3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe –  nr. ore AI   

  20 

3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 

3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri  36 

3.5.4.Tutoriat  2 

3.5.5.Examinări 2 

3.5.6. Alte activităţi [comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină / tutorele] 2 

3.7. Total ore studiu individual 86 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite 4 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul):  

 

5.1. de desfăşurare a cursului -  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

- materiale informative 

- echipamente tehnice: laptop, videoproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

- 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă şi responsabilă 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Studierea noţiunilor specifice acestei discipline are drept scop însuşirea 

normelor de drept ce reglementează activitatea de comerţ dintre diverse subiecte 

de drept (profesionişti si/sau non-profesionişti), precum şi familiarizarea 

studenţilor cu unele noţiuni specifice disciplinei dreptului afacerilor. 

7.2. Obiectivele specifice 1. Însuşirea noţiunilor specifice dreptului afacerilor reprezintă o etapă esenţială 

în înţelegerea relaţiilor sociale care se stabilesc între persoanele care săvârşeşc 

acte, fapte ori operaţiuni de comerţ, ţinând cont de faptul că activităţile specifice 

comerţului pot fi realizate atât de profesionişti, cât şi de non-profesionişti.   

2.  Creşterea capacităţii studenţilor de a opera cu conceptele dreptului afacerilor 

în plan teoretic şi practic în contextul principiilor generale ale dreptului şi al 

cazurilor concrete impuse de diversele situaţii de fapt.  

 

8. Conţinuturi 

8.1. AI [capitolele din cursul în tehnologie ID] Metode de predare Observaţii 

1. Noțiuni privind definirea statului și dreptului. 

Definirea și reglementarea dreptului afacerilor. 

Interacțiunea dreptului cu economia. 

 

Studiu individual după 

cursul ID și alte materiale 

bibliografice recomandate 

15% AI 

2. Întreprinderea - perspectivă juridică. Întreprinderile 

persoanelor fizice. 

 

Studiu individual după 

cursul ID și alte materiale 

bibliografice recomandate 

15% AI 

3. Întreprinderile persoanelor juridice. Fondul de comerț 

 

Studiu individual după 

cursul ID și alte materiale 

bibliografice recomandate 

10% AI 

4. Organizarea comerțului. Concurența comercială 

 

Studiu individual după 

cursul ID și alte materiale 

bibliografice recomandate 

10% AI 

5. Proprietatea - fundament al activității comerciale. 

Contractele comerciale. 

Studiu individual după 

cursul ID și alte materiale 

bibliografice recomandate 

20% AI 

6. Raporturile de muncă în cadrul întreprinderii. Plata și 

instrumentele de plată. 

 

Studiu individual după 

cursul ID și alte materiale 

bibliografice recomandate 

15 % AI 

7. Jurisdicția comercială. Procedura insolvenței. 

 

Studiu individual după 

cursul ID și alte materiale 

15% AI 
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bibliografice recomandate 

Bibliografie - Curs 

1. HODOȘ Raul-Felix, Dreptul afacerilor, suport de curs ID (disponibil și pe platforma Moodle), 2021.  

2. HODOȘ Raul-Felix, MICU Daniela, Drept comercial. Curs universitar, Ed. Universitară, București, 2021 

3. CĂRPENARU, Stanciu D., Tratat de drept comercial român, ed. a VI-a actualizată, Ed. Universul Juridic, 

București, 2019 

4. PIPEREA, Gheorghe, Contracte și obligații comerciale, Ed. C.H. Beck, București, 2019 

5. NEMEȘ, Vasile, Drept comercial, ed. a 3-a revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2018 

6. NICOLAE, Marian, Unificarea dreptului obligațiilor civile și comerciale, Ed. Universul Juridic, București, 2015 

8.2. AT [temele dezbătute în cadrul tutorialelor, conform 

calendarului disciplinei] 
Metode de predare-învăţare Observaţii 

1. Discuţii  privind definirea dreptului și 

organizarea statului. Interpretarea și aplicarea 

dreptului. 

2. Aplicabilitatea teoretică și practică a noțiunilor 

juridice în economie. Normele legale în vigoare 

aplicabile în dreptul afacerilor. 

3. Definirea întreprinderii. Reglementări legale. 

4. Persoana fizică autorizată. Întreprinderea 

individuală. Întreprinderea familială. Definiții. 

Caracteristici. 

5. Societatea cu răspundere limitată. Societatea pe 

acțiuni. Societatea în comandită simplă. Societatea 

în comandită pe acțiuni. Definiții. Reglementare 

legală. Caracteristici. 

6. Fondul de comerţ. Definire şi caracteristici. 

Elementele fondului de comerţ. 

 

Discuții, exemple, teme de 

control/activități  propuse 

2 ore la întâlnirile tutoriale  

1. Organizarea și tehnica comerțului. Aspecte 

specifice comerțului en-gros, respectiv comerțului 

en-detail. 

2. Concurența comercială. Definiție. 

Caracteristici. Reglementare legală. 

3. Corelația între noțiunea de „proprietate” și 

activitatea economică. Rolul bunurilor aflate în 

patrimoniul unei întreprinderi în activitatea 

desfășurată de aceasta. 

4. Definiția contractului. Specificul contractelor 

comerciale. 

5. Raporturile juridice de muncă în cadrul unei 

întreprinderi. Caracteristici. Contractul individual 

de muncă. Clauze speciale în contractul 

individual de muncă. Jurisdicția muncii. 

6. Categorii de instrumente de plată.  

7. Autorități și instituții publice cu atribuții în 

soluționarea diferendelor specifice dreptului 

afacerilor. 

8. Principii generale ale procedurii insolvenței. 

Reglementările actuale în domeniul insolvenței. 

Insolvența persoanei juridice. Insolvența persoanei 

fizice. 

Discuții, exemple, teme de 

control/activități  propuse 

2 ore la întâlnirile tutoriale  

Bibliografie: 

1. HODOȘ Raul-Felix, Dreptul afacerilor, suport de curs ID (disponibil și pe platforma Moodle), 2021 

2. HODOȘ Raul-Felix, MICU Daniela, Drept comercial. Curs universitar, Ed. Universitară, București, 2021 

3. CĂRPENARU, Stanciu D., Tratat de drept comercial român, ed. a VI-a actualizată, Ed. Universul Juridic, 
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București, 2019; 

4. PIPEREA, Gheorghe, Contracte și obligații comerciale, Ed. C.H. Beck, București, 2019 

5. NEMEȘ, Vasile, Drept comercial, ed. a 3-a revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2018 

6. NICOLAE, Marian, Unificarea dreptului obligațiilor civile și comerciale, Ed. Universul Juridic, București, 2015. 

8.3. TC  [temele de control, conform calendarului 

disciplinei] 

Metode de transmitere a 

informaţiei 
Observaţii 

Activități aferente Unității de învățare 1.  

1. Discuţii  privind definirea dreptului și 

organizarea statului. Interpretarea și aplicarea 

dreptului. 

2. Aplicabilitatea teoretică și practică a noțiunilor 

juridice în economie. Normele legale în vigoare 

aplicabile în dreptul afacerilor. 

Încărcarea temelor de 

control/activităților pe 

platforma Moodle 

2 ore studiu individual 

Activități aferente Unității de învățare 2.  

1. Definirea întreprinderii. Reglementări legale. 

2. Persoana fizică autorizată. Întreprinderea 

individuală. Întreprinderea familială. Definiții. 

Caracteristici. 

Încărcarea temelor de 

control/activităților pe 

platforma Moodle 

1 ore studiu individual 

Activități aferente Unității de învățare 3.  

1. Societatea cu răspundere limitată. Societatea pe 

acțiuni. Societatea în comandită simplă. Societatea 

în comandită pe acțiuni. Definiții. Reglementare 

legală. Caracteristici. 

2. Fondul de comerţ. Definire şi caracteristici. 

Elementele fondului de comerţ. 

Încărcarea temelor de 

control/activităților pe 

platforma Moodle 

2 ore studiu individual 

Activități aferente Unității de învățare 4.  

1. Organizarea și tehnica comerțului. Aspecte 

specifice comerțului en-gros, respectiv comerțului 

en-detail. 

2. Concurența comercială. Definiție. 

Caracteristici. Reglementare legală. 

Încărcarea temelor de 

control/activităților pe 

platforma Moodle 

1 ore studiu individual 

Activități aferente Unității de învățare 5.  

1. Corelația între noțiunea de „proprietate” și 

activitatea economică. Rolul bunurilor aflate în 

patrimoniul unei întreprinderi în activitatea 

desfășurată de aceasta. 

2. Definiția contractului. Specificul contractelor 

comerciale. 

Încărcarea temelor de 

control/activităților pe 

platforma Moodle 

2 ore studiu individual 

Activități aferente Unității de învățare 6.  

1. Raporturile juridice de muncă în cadrul unei 

întreprinderi. Caracteristici. Contractul individual 

de muncă. Clauze speciale în contractul individual 

de muncă. Jurisdicția muncii. 

2. Categorii de instrumente de plată. 

Încărcarea temelor de 

control/activităților pe 

platforma Moodle 

1 ore studiu individual 

Activități aferente Unității de învățare 7.  

1. Autorități și instituții publice cu atribuții în 

soluționarea diferendelor specifice dreptului 

afacerilor. 

2. Principii generale ale procedurii insolvenței. 

Reglementările actuale în domeniul insolvenței. 

Insolvența persoanei juridice. Insolvența persoanei 

fizice. 

Încărcarea temelor de 

control/activităților pe 

platforma Moodle 

1 ore studiu individual 

Bibliografie: 

1. HODOȘ Raul-Felix, Dreptul afacerilor, suport de curs ID (disponibil și pe platforma Moodle), 2021 

2. HODOȘ Raul-Felix, MICU Daniela, Drept comercial. Curs universitar, Ed. Universitară, București, 2021 
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3. CĂRPENARU, Stanciu D., Tratat de drept comercial român, ed. a VI-a actualizată, Ed. Universul Juridic, 

București, 2019; 

4. PIPEREA, Gheorghe, Contracte și obligații comerciale, Ed. C.H. Beck, București, 2019 

5. NEMEȘ, Vasile, Drept comercial, ed. a 3-a revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2018 

6. NICOLAE, Marian, Unificarea dreptului obligațiilor civile și comerciale, Ed. Universul Juridic, București, 

2015. 

8.4. AA / L / P  Metode de predare-învăţare Observaţii 

- - - 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului:  

 

Conţinutul disciplinei este coroborat cu necesitatea angajatorilor din domeniul ştiinţelor economice atât prin tematica 

abordată cât şi prin metodele bazate pe comunicare şi interacţiune constantă ce asigură studenţilor cadrul necesar 

achiziţiei şi consolidării noţiunilor referitoare la sistemul de drept din România, aspecte privind relaţiile comerciale, 

astfel cum sunt reglementate în prezent în legislaţia în vigoare. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode 

de evaluare 

10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. AI (curs) Deprinderea cu aplicarea mecanismelor de interpretare a 

normelor juridice în domeniul dreptului afacerilor.  

Deprinderea sensului exact al noţiunilor specifice dreptului 

afacerilor, cum ar fi: întreprindere, concurență comercială, 

fondul de comerț, contracte comerciale, etc. 

Examen 70% 

10.5. TC / AA / ST 

/ L / P 

- corectitudinea temelor încărcate pe platforma Moodle Teme de 

control din 

suportul de 

curs 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă: obtinerea notei minime 5 

- să aibă portofoliul complet de teme de control/activități, care să fie încărcat pe platforma Moodle 

- să cunoască reglementările de bază privitoare la organizarea şi funcţionarea statului   

- să ştie principalele modalităţi de aplicare a normelor juridice în materia dreptului afacerilor 

- să cunoască definiția și caracteristicile noțiunii de întreprindere, precum și ale celorlalte noțiuni esențiale în domeniul 

dreptului afacerilor. 

- să știe să precizeze aspectele specifice procedurii insolvenței conform normelor în vigoare. 

   

     

 
Coordonator de disciplină 

Conf. univ. dr. Raul-Felix Hodoș 

Tutore de disciplină 

Conf. univ. dr. Raul-Felix Hodoș     

 

 

Data 

03.09.2021 

 

 

                                              Responsabil specializare ECTS ID, 

 Lect. univ. dr. Dârja Mălina 

 

  

  

 


