FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 InstituŃia de învăŃământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi Gestiunea Afacerilor
Economie politică
Toate domeniile
LicenŃă
Turism cultural

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Dreptul afacerilor
2.2 Titularul activităŃilor de curs
Lector univ. Dr. Angela Miff
2.3 Titularul activităŃilor de seminar
Asist. Univ. Dr. Dana Tulai
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I
2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităŃilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăŃământ 42 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
DistribuŃia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităŃi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
58
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Numărul de credite
5

1
14
ore
30
9
15
2
2

4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
•
4.2 de competenŃe
•
5. CondiŃii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

StudenŃii se vor prezenta la cursuri si seminarii cu telefoanele mobile închise.
Nu va fi acceptată întârzierea studenŃilor la curs şi seminar.
Prezenta este obligatorie in proporŃie de 75% (5 prezente din 7).
Termenul predării/susŃinerii referatului este stabilit de titular de comun acord cu studenŃii.
Nu se acceptă cererile de amânare decât pe motive obiectiv întemeiate. Pentru predarea cu
întârziere a referatelor, acestea vor fi depunctate cu 2 pct.

CompetenŃe
transversale

CompetenŃe profesionale

6. CompetenŃele specifice acumulate
Cunoaşterea si 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.
Capacitatea de a rezolva probleme simple prin aplicarea legislaţiei incidente.

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 competenŃelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

Dezvoltarea abilităţilor de înţelegere, interpretare si aplicare a conceptelor, noţiunilor şi
limbajului juridic in 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 si aplicare a legislaţiei incidente in
domeniul afacerilor
• Dobândirea cunoştinţelor necesare în vederea înfiinţării şi organizării unei societăţi,
unei PFA, întreprinderi individuale sau familiale, unui GIE
• Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a implicaţiilor legislaţiei specifice dreptului
afacerilor asupra fenomenelor economice cu care se întâlnesc zi de zi

•

8. ConŃinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

ObservaŃii

Prelegerea
Dreptul afacerilor – definiŃie, perspectiva istorica. Izvoare
normative şi interpretative, interne şi internaŃionale.

Demonstraţia
Argumentaţia

2 cursuri

Prelegerea
Întreprinderea si profesioniştii. Intreprinderea economică şi
clasificarea întreprinderilor mici şi mijlocii. Fondul de comerŃ şi
patrimoniul.
Profesioniştii întreprinzători în activitatea economică. CondiŃii
pentru exercitarea legala a activităŃilor economice. ObligaŃiile
profesionale ale operatorilor economici. Cadrul legal al
desfasurarii activitatii de turism in Romania
Operatorii individuali. Constituire si regim juridic al PFA,
Întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale.
Operatorii colectivi. Reguli privind constituirea si funcŃionarea
societăŃilor comerciale. Grupul de interes economic.

Demonstraţia
Argumentaţia

2 cursuri

Prelegerea
DemonstraŃia
ArgumentaŃia
Prelegerea
DemonstraŃia
ArgumentaŃia
Prelegerea

3 cursuri

1 curs

6 cursuri

DemonstraŃia
ArgumentaŃia

Bibliografie
Angela Miff, Dreptul afacerilor. Reglementarea activităŃii de turism în România, Editura FundaŃiei pentru Studii Europene, ClujNapoca, 2012;
Ciprian Păun, Dreptul afacerilor. Profesioniştii, Ed. FundaŃiei pentru Studii Europene, 2013
Stanciu D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012
Alina Oprea, Dreptul afacerilor. Sinteze pentru studentii economisti, Ed. Risoprint, 2011.
Angela Miff, Ciprian Păun, Alina Oprea, Dreptul afacerilor, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2009;
Angela Miff, Ciprian Păun, Mic dicŃionar de termeni juridici pentru economişti, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2006;
Stanciu D. Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2007, 2009;
S. Angheni, coordonator, Drept comercial, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
Ion Turcu, Teoria şi practica dreptului comercial român, vol.1-2, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Dreptul si norma juridica. Aplicarea normei juridice in timp, in
spaŃiu si cu privire la persoane.
Actul juridic civil. Clasificare. CondiŃii de validitate. Nulitatea

Expunerea, ExplicaŃia

Contractul. Formare. Executare. Rezilierea. RezoluŃiunea.
Răspunderea contractuala. Cauze exoneratoare de răspundere.
Contractul de vanzare a pachetelor de serviciii turistice
NoŃiuni de dreptul muncii. Formarea CIM. Clauze speciale ale
CIM. Încetarea CIM. Sindicatele.
AsociaŃii in societăŃile reglementate de Legea societăŃilor
nr.31/1990, rep.2004, modificată şi completată. Administrarea
societăŃilor. SocietăŃile şi întreprinzătorii în stare de criză procedura insolvenŃei.

ObservaŃii

Expunerea, ExplicaŃia
Problematizarea
Expunerea, ExplicaŃia
Problematizarea
Expunerea, ExplicaŃia
Problematizarea
Expunerea, ExplicaŃia
Problematizarea
Expunerea, ExplicaŃia
Problematizarea

Bibliografie
Angela Miff, Dreptul turismului. Caiet de seminar, Editura FundaŃiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2013
Ciprian Păun, Dreptul afacerilor. Profesioniştii, Ed. FundaŃiei pentru Studii Europene, 2013
Stanciu D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012
I. Turcu, Noul Cod civil republicat. Cartea a V-a. Despre obligaŃii art.1164-1649. Comentarii şi explicaŃii, ed. a 2-a, Ed.
C.H. Beck, 2011
I. Adam, Drept civil. ObligaŃiile. Contractul, Ed. C.H.Beck, 2011;
Gh. Piperea, Introducere în dreptul contractelor profesionale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011;
I-F. Popa, RezoluŃiunea şi rezilierea contractelor în Noul Cod Civil, Tomul 20, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2012.
R. Catana, Dreptul societatilor comerciale. Probleme actuale privind societatile pe actiuni. Democratia actionariala, Ed.
Sfera, 2010.

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice,
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
• Participarea la conferinţe, reuniuni de lucru, dezbateri, întâlniri cu oameni de afaceri sau responsabili in
domeniul afacerilor

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

- cunoaşterea reglementărilor
aferente principalelor instituŃii
din domeniul afacerilor

Examen scris, test cu 20 de
întrebări grilă şi întrebări
deschise care necesită
formularea unui răspuns.

- capacitatea de înŃelegere şi
utilizare adecvată a
cunoştinŃelor de legislaŃie în
domeniul afacerilor;
PrezenŃa activă la seminar ;
participare la rezolvarea
spetelor sau întrebărilor propuse
Elaborarea şi prezentarea unui
referat pe o temă liber aleasă din
tematica prezentată - acoperirea
problematicii, contribuŃia
personala in elaborarea lucrării,
coerenta in susŃinere, sinteza
adecvata a aspectelor
importante.

Evaluare sumativa/continua,
scrisa si orala.
Test cu 20 intrebări grilă şi
întrebări deschise (60 % din nota
de la seminar), in a 5-a intalnire
de seminar.
Predarea si prezentarea unui
referat pe o tema si la o data
prestabilita la începutul
semestrului (30 % din nota de la
seminar).

10.6 Standard minim de performanŃă
Cunoaşterea instituŃiilor si a conceptelor de baza specifice dreptului afacerilor.
• Demonstrarea capacităţii de sintetizare a problematicii cursului si seminarului.

10.3 Pondere din
nota finală
70%

30%

