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FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea 1Decembrie 1918 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 Administrarea Afacerilor 
242102 Specialist îmbunătățire procese, 242104 Responsabil proces, 242110 Specialist în 

planificare, controlul și raportarea performanțelor economice 

1.7. Forma de învăţământ ID 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Dreptul afacerilor Codul 

disciplinei 
AA 113 

 
2.2. Titularul activităţilor de curs  Luha Vasile 

2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / 

proiect  

- 

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/ 

opțională 

DO 

 

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

 

 

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 –  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 
 

 

 

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.  

 
86 3.6. AT + TC  14 

Distribuţia fondului de timp (se detaliază punctul 3.5. SI = 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 SI  

76 

7

6 

3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

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

3.5.4.Tutoriat [consiliere profesională] 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 90 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e C1. Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor 

adecvată în comunicarea profesională 

C2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte 

etc. asociate domeniului 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

- 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Acumularea de cunoștințe generale de drept privat; cunoașterea principiilor de 

drept privat, de drept comercial, de dreptul afacerilor 

7.2. Obiectivele specifice Furnizarea de cunoștințe juridice specifice din domeniul dreptului societar, al 

insovenței, din domeniul hârtiilor de valoare, în materia obligațiilor profesionale 

 

8. Conţinuturi 

8.1. SI  Metode de predare Observaţii 

1. Intreprinderea și profesionaistul in viziunea 

noului cod civil 

Studiu individual după 

suportul de curs ID 

8,33%  SI 

2. Societăți comerciale; forme; inființare; 

funcționare; modificare; dizolvare; lichidare 

Studiu individual după 

suportul de curs ID 

8,33%  SI 

3. Societățile cu raspundere limitată Studiu individual după 

suportul de curs ID 

8,33%  SI 

4. Societățile pe acțiuni Studiu individual după 

suportul de curs ID 

8,33%  SI 

5. Acțiunile și obligațiunile Studiu individual după 

suportul de curs ID 

8,33%  SI 

6. Titlurile de credit Studiu individual după 

suportul de curs ID 

8,33%  SI 

7. Grupurile de societăți Studiu individual după 

suportul de curs ID 

8,33%  SI 

8. Teoria generală a contractelor profesionale Studiu individual după 

suportul de curs ID 

8,33%  SI 

9. Contracte speciale  între profesioniști Studiu individual după 

suportul de curs ID 

8,33%  SI 

10. Regimul juridic al insolvenței Studiu individual după 

suportul de curs ID 

8,33%  SI 

11. Regimul juridic al operațiunilor cu valori 

mobiliare 

Studiu individual după 

suportul de curs ID 

8,33%  SI 

12. Fondul de comerț Studiu individual după 

suportul de curs ID 

8,33%  SI 

Bibliografie:  

V. Luha, Dreptul afacerilor – suport de curs în format electronic 

V. Luha, Drept comercial, ed. ALTIP, Alba Iulia, 2003 

V. Luha, Titluri de credit. Cambia, ed. Lumina Lex, București 1998 

Stanciu D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, ediţia a V – a, ed. Universul juridic, Bucureşti 2016 

8.2. AT  Metode de predare-învăţare Observaţii 

Unitatea de învățare 1, 2, 3, 4, 5, 6 Discuții, exemple, teme de 

control/activități  propuse 

2 ore la întâlnirile tutoriale  

Unitatea de învățare 7, 8, 9, 10, 11, 12 Discuții, exemple, teme de 

control/activități  propuse 

2 ore la întâlnirile tutoriale  

Bibliografie: 

V. Luha, Dreptul afacerilor – suport de curs în format electronic 

V. Luha, Drept comercial, ed. ALTIP, Alba Iulia, 2003 

V. Luha, Titluri de credit. Cambia, ed. Lumina Lex, București 1998 



 3 

Stanciu D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, ediţia a V – a, ed. Universul juridic, Bucureşti 2016 

8.3. TC  
Metode de transmitere a 

informaţiei 
Observaţii 

   

   

   

Bibliografie: 

 

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

   

   

   

Bibliografie: 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul disciplinei acoperă un segment foarte important al formării profesionale la nivel de licență, fiind în acord cu 

așteptările din domeniul disciplinelor juridice, precum și a practicienilor din domeniul dreptului 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. SI (curs) Volumul și corectitudinea 

cunoștințelor 

Examen  80% 

Rigoarea științifică a limbajului 

Organizarea conținutului 

10.5. TC / AA / ST / L / P Elaborarea unui portofoliu cu 

concepte specifice și aplicații în 

conformitate cu exigențele practicii 

Fișă de evaluare a portofoliului 20% 

10.6. Standard minim de performanţă 

50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct 10.3 

   

     

 
Coordonator de disciplină 

      Luha Vasile 

Tutore de disciplină 

    Luha Vasile 

Data: .................. 

 

Responsabil de studii ID/IFR, 

  ............................................................... 

 

 

 


