DEPARTAMENTUL DREPT PRIVAT
PROGRAM DE STUDII A ŞCOLII DOCTORALE DE ŞTIINŢE JURIDICE
DIRECŢIA DREPT PRIVAT – 553
SPECIALIZAREA 553.02. DREPTUL AFACERILOR.
FIŞA modulului / disciplinei
Denumirea modulului /
„FUNDAMENTE TEORETICE MODERNE ALE DREPTULUI
AFACERILOR”
disciplinei
Anul de studiu
Tipul de evaluare finală
I Semestrul
II
Ex
Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F –
Numărul de credite
F
10
fundamentale, S – de specialitate
Regimul obligativităţii disciplinei: O - obligatorie, A O
opţională, F-facultativă, LA – liber alese
Total ore din planul de
Total ore semestru
300 Total ore studiu individual 250
50
învăţământ
Titularul modulului /
Roşca Nicolae, doctor în drept, conferenţiar universitar.
disciplinei
Instituţia de învăţământ
Facultatea

Universitatea de Stat din
Moldova. Facultatea. Drept

Numărul total de ore
(semestru)
din planul de învăţământ

Catedra/Departament
Drept Privat
Domeniul general de
Drept
Total
C
S
L
T
studiu
Domeniul de formare
50
25
25
Dreptul afacerilor
profesională(specialitate)
C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, T- teză de obiect sau teză de an
Obiectivele standard ale modulului / disciplinei
Cunoaştere şi înţelegere
 să definească conceptul de „Armonizarea legislaţiei naţionale la standardele Uniunii
Europene în domeniul societăţilor comerciale" ca disciplină de studiu şi să-i găsească
locul în sistemul naţional de drept;
 să identifice raporturile juridice care fac obiectul de studiu al disciplinei;
 să caracterizeze izvoarele formale ale disciplinei, inclusiv Directivele UE;
 să caracterizeze formele de societate comercială, inclusiv cele cunoscute în UE;
Competenţe  să cunoască drepturile şi obligaţiile asociatului în funcţie de forma societăţii;
specifice
 să cunoască formele de reorganizare a societăţilor comerciale;
disciplinei
 să caracterizeze temeiurile de dizolvare a societăţilor comerciale;
 alte cunoască alte definiţii şi subiecte ce rezultă din modulele disciplinei;
Aplicare
 să clasifice societăţile comerciale după criteriile cunoscute;
 să analizeze procedura de constituire a societăţii comerciale;
 să analizeze procedura de formare şi modificare a capitalului social;
 să compare regimul juridic al participaţiunilor la capitalul social al diferitor societăţi;
 să compare procedura de constituire a societăţii pe acţiuni cu procedura de constituire
a altor forme de societăţi comerciale;
 să compare structura organizatorică a societăţii pe acţiuni cu structura organizatorică
a altor societăţi comerciale;
 să compare acţiunile emise de societăţile pe acţiuni cu participaţiunile la capitalul
social al altor forme de societăţi comerciale;
 să compare procedura de majorare a capitalului social al societăţii pe acţiuni cu
procedura de majorare a capitalului social a altor societăţi comerciale.
 să analizeze procedura de lichidare a societăţilor comerciale;
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 alte subiecte ce rezultă din modulele analizate în continuare;
Integrare
 să elaboreze diferite proiecte de documente pentru societăţile comerciale;
 să consulte şi să asiste clienţii în procesul de înregistrare a societăţilor comerciale şi a
filialelor acestora;
 să consulte şi asiste clienţii în procesul de reorganizare, de dizolvare şi lichidare a
societăţilor comerciale;
 să consulte şi să asiste clienţii în procesul de anulare a hotărârilor organelor colegiale
ale societăţilor comerciale, de excludere a asociaţilor, de încheiere şi anulare a
contractelor de cesiune a participaţiunilor la capitalul social etc.;
 să opereze cu datele Registrului de stat al persoanelor juridice;
 să poată efectua alte acţiuni ce se impun în domeniul disciplinei studiate;
Conţinutul modulului / disciplinei (unităţi de conţinut)
Subiectul 1:
Subiectul 2:
Subiectul 3:
Subiectul 4:
Subiectul 5:
Subiectul 6:
Subiectul 7:
Subiectul 8:
Subiectul 9:
Subiectul 10:

Analiza comparativă a literaturii juridice în domeniul dreptului afacerilor (comercial)
editate în Republica Moldova şi în statele vecine, inclusiv în cele ale Uniunii
Europene;
Limitele constituţionale ale dreptului de a desfăşura activitate de întreprinzător;
Mecanismele juridice de intervenţie a statului în activitatea economică;
Normele corporative şi izvoarele dreptului afacerilor;
Teoria statutului juridic al întreprinzătorului persoană juridică
Teorii cu privire la personalitatea juridică a societăţii comerciale;
Anularea actelor corporative în practica judecătorească naţională;
Libertatea de stabilire a companiilor în dreptul Uniunii Europene;
Statutul juridic al companiilor multinaţionale;
Protecţia juridică a investiţiilor în legislaţia şi practica judiciară naţională;

Studiu individual pretins studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Studiul (notiţelor de curs, suportului de
7. Studierea practicii judiciare relevante şi
curs, manualelor) şi documentare
50
întocmirea rapoartelor relevante.
suplimentară în bibliotecă, pe internet, etc.
2. Activităţi specifice de pregătire pentru
8. Studierea Directivelor UE şi a literaturii
20
seminar/laborator
relevante acestora.
3. Realizare de articole ştiinţifice, referate,
9. Formarea unui portofoliu de documente
50
eseuri, traduceri etc.
ce se referă la o activitate practică;
4. Activităţi practice
0
10. Alte activităţi...
5. Pregătirea pentru testări, lucrări de
30
11. Alte activităţi...
control, atestări semestriale
6. Consultaţii
10
12. Examinare finală
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 250

50
30
0

10
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