
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 

1.3 Departamentul  
1.4 Domeniul de studii Studii culturale 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Turism cultural 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea 
disciplinei 

Drept comercial/afacerilor şi legislaţie în turism   

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Angela Miff 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Angela Miff 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de 
evaluare 

sumativă 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 3 Din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator  
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  
Tutoriat  
Examinări   
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 8 
3.8 Total ore pe semestru 11 
3.9 Numărul de credite 6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  
4.2 de competenţe  
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

Videoproiector 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Prezenţa la seminar (75%) 



6. Competenţele specifice acumulate 
C
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e Cunoaşterea si înţelegerea cadrului conceptual juridic specific reglementărilor în domeniul afacerilor (interne şi 
internaţionale), în special în ceea ce priveşte sursele de reglementare, întreprinzătorii/comercianţi/operatori economici 
participanţi în activitatea economică (comercială). 
Capacitatea de a interpreta, de a explica şi aplica un act normativ. 
Capacitatea de a rezolva probleme simple prin aplicarea legislaţiei incidente. 
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 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 competenţelor acumulate) 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Dreptul comercial/dreptul afacerilor şi normativitatea 
contemporană  

Prelegerea 
Demonstraţia 
Argumentaţia 

2 cursuri 

Izvoarele dreptului comercial/afacerilor. Legislaţia în domeniul 
activităţiide turism. 

Prelegerea 
Demonstraţia 
Argumentaţia 

 1 curs  

Întreprinderea şi activitatea economică (comercială). 
Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM). 
Activitatea de turism. 

Prelegerea 
Demonstraţia 
Argumentaţia 

 2 cursuri 

Profesioniştii întreprinzători/comercianţi individuali. Regimul 
juridic al PFA, întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor 
familiale. 

Prelegerea 
Demonstraţia 
Argumentaţia 

 4 cursuri 

Profesioniştii întreprinzători/comercianţi colectivi (persoane 
juridice). Regimul legal privind constituirea si funcţionarea 
societăţilor. Societăţile cooperative. Grupurile de interes 
economic (GIE). 

Prelegerea 
Demonstraţia 
Argumentaţia 

5 cursuri 

   
Bibliografie:  
Angela Miff, Dreptul afacerilor. Reglementarea activităţii de turism în România, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-
Napoca, 2012;    
Angela Miff, Dreptul turismului. Caiet de seminar, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2013; 
Stanciu D. Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2012, 2016; 
Ciprian Păun,  Dreptul afacerilor. Profesioniştii, Ed. Fundaţiei pentru Studii Europene, 2013; 
Smaranda Angheni, Drept comercial. Profesioniştii-comercianţi, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013; 
Titus Prescure, Curs de contracte civile, Ed. Hamangiu, 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 dicţionar de termeni juridici pentru economişti, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2006; 
Ion Turcu, Teoria şi practica dreptului comercial român, vol.1-2, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998. 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Statul şi dreptul. Aspecte de drept constituţional. Sistemul de 
drept naţional.  

  

Norma juridică de drept privat şi de drept public în sistemul de   

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dezvoltarea abilităţilor de înţelegere, interpretare şi aplicare a conceptelor, noţiunilor şi 
limbajului juridic în 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 şi aplicare a legislaţiei incidente în domeniul 
afacerilor. 
Dobândirea cunoştinţelor necesare în vederea înfiinţării şi organizării unor forme 
antreprenoriale din categoria întreprinzătorilor individuali şi colectivi (persoane juridice).  
Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a implicaţiilor legislaţiei specifice dreptului 
comercial/afacerilor asupra fenomenelor economice. 



drept national şi condiţionările legale privind afacerile şi 
activitatea economică. Aplicarea şi interpretarea normelor 
juridice. Reguli, principii şi alte surse de reglementare. 
Contractul. Formare. Executare. Interpretarea şi încetarea 
contractului. Aspecte privind contractul de comercializare a 
pachetelor de servicii turistice 

  

Noţiuni de dreptul muncii. Formarea şi încetarea contractului 
individual de muncă. Clauze speciale.  

  

   
Bibliografie  
Angela Miff, Dreptul turismului. Caiet de seminar, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2013; 
I. Turcu, Noul Cod civil republicat. Cartea a V-a. Despre obligaţii art.1164-1649. Comentarii şi explicaţii, ed. a 2-a, Ed. C.H. 
Beck, 2011;  
I. Adam, Drept civil. Obligaţiile. Contractul, Ed. C.H.Beck, 2011; 
Gh. Piperea, Introducere în dreptul contractelor profesionale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011; 
Titus Prescure, Curs de contracte civile, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012; 
I-F. Popa, Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor în Noul Cod Civil, Tomul 20, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2012. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Disciplina de studiu abordează aspectele legislative şi teoretice care influenţează domeniul economic, participarea 

profesioniştilor în mediul de afaceri. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs - cunoaşterea reglementărilor 
aferente  principalelor instituţii 
juridicedin domeniul afacerilor; 
- cunoaşterea principiilor de 
drept care decurg din 
principalele reglementări pentru 
domeniul afacerilor; 

Examen scris, test cu 30 de 
întrebări grilă. 

70% 

- capacitatea de înţelegere şi 
utilizare adecvată a 
cunoştinţelor de legislaţie în 
domeniul afacerilor; 

  

10.5 Seminar/laborator Prezenţa activă la seminar ; 
participare la rezolvarea 
întrebărilor propuse; 

  

Elaborarea unui referat pe o 
temă liber aleasă din tematica 
prezentată. 
Test grilă la finele semestrului.  

Evaluare continua, scrisă şi orală. 
Test grilă, referat/proiect. 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Cunoaşterea instituţiilor juridice şi a conceptelor de bază specifice dreptului comercial/afacerilor.  
Demonstrarea capacităţii de sintetizare a problematicii cursului şi seminarului.  
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

3.02.2017            Lect. univ. dr. ANGELA MIFF Lect. univ. dr. ANGELA MIFF 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


