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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

F.01.O.07 150 30 30 0 90 5 Română/rusă 

F.01.O.07 150 16 8 0 126 5 Română/rusă 

 
Rezultatele 

învățării: 

Competențe 

Competențe Finalități de studiu 

CP 2. Identificarea și formularea 

unor idei relevante de afaceri, 

evaluarea oportunităților de 

aplicare a acestora în contextual 

existent și previzionat de mediu 

ambiental 

de cunoaștere: 

 Să cunoască actele normative ce sunt obiectul de studiu al “Dreptul 

afacerilor”; 

 Să cunoască activităţile de întreprinzător şi a condiţiilor de desfăşurare 

a acestora; 

de aplicare: 

 Să elaboreze documentele juridice de complexitate mică în domeniul 

dreptului afacerilor; 

 Să contribuie la creşterea încrederii întreprinzătorilor, investitorilor în 

consolidarea statului bazat pe supremaţia legii precum şi în 

democratizarea şi europenizarea statului.  

de integrare: 

 Să folosească programe computerizate în activitatea profesională; 

 Să aleagă forma convenabilă de desfăşurare a activităţii de 
întreprinzător după anumite criterii. 

CP 6. Aplicarea indtrumentelor 

manageriale de evaluare a 

eficacității și eficienței 

activitățlor, de identificare și 

mobilizare optima a rezervelor 

și măsurilor de sporire a 

eficacității și eficienței, inclusiv 

prin crearea și raționalizarea 

structurii organizatorice și a 

sistemelor de management al 

calității.de management al 

calității; 

de cunoaștere: 

 Să opereze cu concepte, teorii, metode, instrumente fundamentale de 

natură economico-financiară în realizarea de sarcini profesionale în 

entităţi publice și private; 

de aplicare: 

 Să aplice normele şi valorile de etică profesională pentru executarea 

independentă sau în grup a unor sarcini profesionale la locul de muncă; 

de integrare: 

 Să activeze în echipă; 

 Să selecteze selecta actele legislative şi normative după forţa lor 

juridică;  

C7 Identificarea și gestionarea 

informațiilor adecvate și 

relevante în vederea dezvoltării 

și extinderii activităților de 

afaceri derulate; 

de cunoaștere: 

 Să cunoască formele de organizare juridică a activităţii de 

întreprinzător; 

de aplicare: 

 Să descrie procedurile de înregistrare a întreprinzătorilor privaţi în 

registrele de stat şi să introducă modificările în ele; 

de integrare: 

 Să descrie procedurile de eliberare a licenţelor şi autorizaţiilor;  

C8 Elaborarea și coordonarea 

proiectelor aferente 

administrării afacerilor prin 

utilizarea eficientă a resurselor 

organizaționale. 

de cunoaștere: 

 Să cunoască genurile de activitate de întreprinzător supuse licenţierii şi 

altele reglementate de lege; 

de aplicare: 

 Să găsească norma juridică care reglementează raportul analizat; 

de integrare: 

 Să exprime propria opinie pe marginea unor coliziuni între actele 

normative; 

 Să valorifice oportunităţile de dezvoltare profesională în condiţiile 

schimbărilor dinamice a mediului economic. 

Conținutul 

disciplinei 
Partea Generală 

1. Noţiuni generale despre stat  

2. Noţiuni generale despre drept  
3. Noțiunea dreptului afacerilor 

4. Norma juridică a dreptului afacerilor 

5. Izvoarele dreptului afacerilor 



6. Raportul juridic al dreptului afacerilor 

Partea specială 

7. Activitatea de întreprinzător. Dreptul de a desfăşura activitatea de întreprinzător  

8. Reglementarea juridică a activităţii de întreprinzător 

9. Regimul juridic al patrimoniului societăților comerciale 

10.   Persoana fizică - subiect al dreptului afacerilor 
11. Persoanele juridice cu scop lucrativ 

12. Societatea cu răspundere limitată 

13. Societatea pe acțiuni 

14. Societățile cooperatiste 

15. Întreprinderea de stat și întreprinderea municipală 

16. Reorganizarea și lichidarea persoanelor juridice cu scop lucrativ 

17. Insolvabilitatea întreprinzătorilor 
Evaluarea 

rezultatelor  

Pentru evaluarea rezultatelor învăţării în cadrul disciplinei se realizează: 

1. Evaluarea curentă - se desfășoară pe parcursul semestrului în cadrul cursurilor, seminarelor, consultaţiilor. 

De asemenea, sunt apreciate cu note pe o scală de la 1 la 10 atestările  semestriale obligatorii, care se 

desfășoară în perioadele prestabilite în calendarul academic anual. Ponderea evaluării curente constituie 60% 
(50% - la forma de studii frecvență redusă) din nota finală. 

2. Evaluarea finală - se realizează prin intermediul examenului scris, utilizând testul instituţional, alcătuit din 2 

subiecte formate din sarcini pe 3 nivele cu grad diferit de complexitate (cunoaștere, aplicate, integrare) sau o 

altă variantă de test realizat prin intermediul platformei educaționale  MOODLE a USM 

(www.moodle.usm.md). Ponderea notei acumulate la examen constituie 40% (50% - la forma de studii 

frecvență redusă) din nota finală la disciplină. 

3. Evaluarea produsului studiului individual – se efectuează în afara orelor  de contact direct: la orele de 

consultaţie. Cele mai bune lucrări vor fi prezentate la seminar. 
Studiul 

individual 

Lucrul individual la dreptul afacerilor presupune îndeplinirea de către student a unor activităţi de sine stătător 

ce contribuie la înţelegerea materiei discipline predate. Activităţile studentului calificate ca şi lucru individual 

include următoarele:  
a. studierea individual temelor care nu se reuşeşte a fi analizate la lecţiile teoretice şi practice;  

b. elaborarea unui referat pe o temă practică pentru a impune studenţii  să gândească şi să acţioneze 

independent ca şi profesional. Referatul (folosit ca bază de discuţie în legătură cu o temă dată fiind menit să 

contribuie la formarea sau dezvoltarea deprinderilor de muncă independentă  ale studenţilor), este şi o posibilă 

probă de evaluare a gradului în care  studenţii şi-au însuşit un anumit segment al Curriculei, cum ar fi o temă sau 

o problemă mai complexă dintr-o temă. Temele referatelor vor fi atribuite de profesorul care duce lecţiile practice, 

luând în consideraţie licenţierea diferitor genuri de activitate. 

c. întocmirea unui portofoliu (set) de documente pentru o activitate practică care rezultă din una din temele 

studiate. De exemplu, pregătirea proiectelor de documente pentru pregătirea înregistrarea unei activități de 

întreprinzător. Temele portofoliilor vor fi atribuite de profesorul care duce lecţiile practice, luând în consideraţie 

clasificarea activității de întreprinzător. 

d. studiul de caz include soluţionarea individuală sau în grup a unei speţe (situaţii juridice inventate sau 
bazate pe un caz real) elaborate de profesor pe una din temele disciplinei. Profesorul atribuie fiecărui student sau 

unui grup de studenţi câte o speţă în funcţie de tema studiată. 
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