
FIŞA DISCIPLINEI 

pentru anul universitar 2021/22 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Științe și Arte 

1.3. Domeniul de studii Drept 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Drept 

1.6. Calificarea Licențiat în științe juridice 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Științe Juridice 

2.1. Denumirea disciplinei Dreptul afacerilor I. Profesionistii  

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

             

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Lect. univ. Dr. Zsolt Fegyveresi 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Lect. univ. Dr. Zsolt Fegyveresi 

laborator  

proiect  

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul 6 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei 

KBJJ0261 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

4 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs 

online/offline 

28 3.6. seminar/ 

       online/offline 

28 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 4 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Total ore studiu individual 44 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 10 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

10 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

d) Tutoriat 5 

e) Examinări  5 

f) Alte activități:  4 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/09.09.2021 
                               



4.1. de curriculum  

4.2. de competențe  

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

  Utilizarea conceptelor si principiilor fundamentale ale dreptului comercial 

 Capacitate de analiză și sinteză 

 Cunoaşterea principalelor aspecte care diferenţiază dreptul comercial de dreptul civil 

 Cunoaşterea criteriilor de stabilire a caracterului comercial al raporturilor juridice 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

 abilitarea de a utiliza corect în practică noțiunile și instituțiile juridice prezentate și analizate 

în cadrul cursului 

 abilități de lucru în echipă, rezolvarea de probleme și luarea deciziilor 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

Dreptul comercial - trecerea de la sistemul dualist 

la sistemul monist. Noțiunea de întreprindere și 

dreptul civil special al întreprinderilor. Izvoarele 

dreptului comercial. 

Prelegerea, curs interactiv, 

dezbatere 

 

2 

Organizarea întreprinderii - profesionistul persoană 

fizică: persoana fizică autorizată, întreprinderea 

individuală, întreprinderea familială. Profesiile 

liberale. Contractul de societate și asocierea în 

participație. 

2 

Organizarea întreprinderii - societățile 2 

5.1.  De desfășurare a cursului lumină naturală și artificială, videproiector, tablă, 

calculator 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

videoproiector, tablă, calculator 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
 însuşirea de către studenţi a noţiunilor elementare de drept comercial 

şi a conceptelor juridice de bază în materie. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

 

 

 explicarea noţiunilor de bază ale dreptului comercial 

 cunoaşterea şi utilizarea corectă a noţiunilor specifice disciplinei 

aplicarea cunoştinţelor dobândite la cazuri practice. 



reglementate prin Legea nr. 31/1990 - teoria 

generală. 

Organizarea întreprinderii - societățile - societatea 

cu răspundere limitată. 

2 

Organizarea întreprinderii - societățile - societatea 

pe acțiuni (i). 

2 

Organizarea întreprinderii - societățile - societatea 

pe acțiuni (ii). 

2 

Organizarea întreprinderii - societățile - dreptul 

special aplicabil unor categorii de societăți: 

instituții de credit, instituții financiare nebancare, 

societăți de asigurare. 

2 

Organizarea întreprinderii - societățile - societățile 

emitente de valori mobiliare. Considerații 

introductive privin piața de capital. 

2 

Organizarea întreprinderii - participațiile statului și 

unităților administrativ-teritoriale, regiile 

autonome, societățile și companiile naționale, 

managementul societăților de acest tip, probleme 

legate de privatizare. 

2 

Organizarea întreprinderii - societăți și organizații 

cooperatiste. 

2 

Organizarea întreprinderii - grupul de interes 

economic, dreptul european al societăților. 

2 

Întreprinderile în dificultate - mandatul ad-hoc și 

concordatul preventiv. 

2 

Întreprinderile în dificultate - insolvența, 

deschiderea procedurii, efecte, regimul actelor 

juridice încheiate de debitor, reorganizarea. 

 2 

Întreprinderile în dificultate - falimentul, 

răspunderea membrilor organelor de conducere. 

 2 

Bibliografie: 

Veress Emőd, Fegyveresi Zsolt, Pál Előd, Román társasági jog, Forum Iuris, Kolozsvár, 2019 

Fegyveresi Zsolt: Alaptőke-emelés átváltoztatható vagy átváltozó kötvények részvénnyé alakításával; 

Alaptőke-emelés az alaptőkén felüli vagyon terhére; Alaptőke-emelés dolgozói részvények forgalomba 

hozatalával; Alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával; Alaptőke leszállítása (önkéntes és 

kötelező); Céh; Részvénykivezetés; Társasági jog fejlődése Ausztriában; Társasági jog fejlődése 

Magyarországon; Társasági jog fejlődése Nagy-Britanniában; Társasági jog fejlődése Németországban; 

Törzstőke felemelése; Törzstőke felemelése törzstőkén felüli vagyonból; Törzstőke felemelése új 

törzsbetétek teljesítésével; Törzstőke leszállítása; Ügyvezető – korlátolt felelősségű társaság. In: Dúl, János; 

Lehoczki, Zóra Zsófia; Papp, Tekla; Veress, Emőd (szerk.) Társasági jogi lexikon Budapest, Magyarország : 

Dialóg Campus, ISBN: 9786155920127 (2019) 

Cod Civil – legislație consolidată și index, Editura Universul Juridic, București, 10 septembrie 2014 

Codul insolvenței. Legislație consolidată, Editura Universul Juridic, București, 25 iunie 2014 

Stanciu Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2019 

Vasile Nemeş, Drept comercial, ed. 4, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2021 

Gh. Piperea, Introducerea în dreptul contractelor profesionale, Editura C.H. Beck, București, 2011   

Stanciu D. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, Legea societăţilor comerciale, Comentariu pe 

articole, Editura C.H. Beck, București, 2014.  

Csaba Béla Nász, Drept societar, Editura Universul Juridic, București, 2019. 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 



Observații  

Dreptul comercial - trecerea de la sistemul dualist 

la sistemul monist. Izvoarele dreptului comercial. 

Discutarea şi explicarea 

problemelor evocate la curs, 

soluționare de spețe 

2 

Organizarea întreprinderii - profesionistul persoană 

fizică: persoana fizică autorizată, întreprinderea 

individuală, întreprinderea familială. Profesiile 

liberale. Contractul de societate și asocierea în 

participație. 

 2 

Organizarea întreprinderii - societățile 

reglementate prin Legea nr. 31/1990 - teoria 

generală. 

 2 

Organizarea întreprinderii - societățile - societatea 

cu răspundere limitată. 

 2 

Organizarea întreprinderii - societățile - societatea 

pe acțiuni (i). 

 2 

Organizarea întreprinderii - societățile - societatea 

pe acțiuni (ii). 

 2 

Organizarea întreprinderii - societățile - dreptul 

special aplicabil unor categorii de societăți: 

instituții de credit, instituții financiare nebancare, 

societăți de asigurare. 

 2 

Organizarea întreprinderii - societățile - societățile 

emitente de valori mobiliare. Considerații 

introductive privin piața de capital. 

 2 

Organizarea întreprinderii - participațiile statului și 

unităților administrativ-teritoriale, regiile 

autonome, societățile și companiile naționale, 

managementul societăților de acest tip, probleme 

legate de privatizare. 

 2 

Organizarea întreprinderii - societăți și organizații 

cooperatiste. 

 2 

Organizarea întreprinderii - grupul de interes 

economic, dreptul european al societăților. 

 2 

Întreprinderile în dificultate - mandatul ad-hoc și 

concordatul preventiv. 

 2 

Întreprinderile în dificultate - insolvența, 

deschiderea procedurii, efecte, regimul actelor 

juridice încheiate de debitor, reorganizarea. 

 2 

Întreprinderile în dificultate - falimentul, 

răspunderea membrilor organelor de conducere. 

 2 

Bibliografie: 

A se vedea bibliografia indicată pentru cursuri. 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 participarea studenților la conferințe studențești seminarii  

 completarea activităților teoretice cu cele practice  

 dezvoltarea aptitudinelor practice și teoretice de avocat, jurisconsult, judecător, procuror, cercetător în 

domeniul științelor juridice 



 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

 

Prezența la seminarii 70%, test de evaluare a cunoștințelor în cadrul ultimului seminar la sfârșitul 

semestrului.  

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs Evaluare finală Examen scris, test 

online/offline 

100 % 

   

10.5 . 

 

Seminar Activitate seminar Răspunsuri la seminar 

online/offline 

 

Laborator    

Proiect    

Practică    

10.6. Standard minim de performanță 

Minim nota 5 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

 06.07.2021             Dr. Zsolt Fegyveresi              Dr. Zsolt Fegyveresi 

                                                                            

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

07.07.2021       Dr. Emőd Veress 

         

Semnătura responsabilului programului de studii 

      Dr. Emőd Veress 

 


