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Conţinutul cursului:
Drept Afacerilor, notiuni generale. Raportul juridic de drept al afacerilor.
Reglementarea juridical a activitatii de intreprinzator.
Norme commune privind societatile comerciale.
Domeniile activitatii de antreprenoriat.
Reglementarea juridica a procesului de reorganizare si dizolvare a agentilor economici, precum si a
structurilor si uniunilor de intreprinderi.
Reglementarea juridica a concurentei si limitarea activitatii monopoliste pe piata.

Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi
competenţe: să utilizeze şi să interpreteze normele ce reglementează relaţiile fundamentale în

comerțul statal, izvoarele dreptului şi locul acestuia în sistemul normativ social, drepturile şi
libertăţile fundamentale ale comerciantului şi garanţiile lor juridice, inclusiv metodele şi
mijloacele de punere în aplicare a procesului în cauză, să utilizeze cunoştinţele obţinute întru
identificarea şi calificarea situaţiei de fapt prin prisma prevederilor legale şi ale competenţelor
statutare, să evalueze aspectele teoretice şi practice a aplicabilităţii instituţiilor şi ramurilor de
drept în condiţiile proceselor integraţioniste contemporane, să aprecieze importanţa şi valoarea
dreptului afacerilor în general, și a celorlalte instituţii statale şi ramuri de drept în special, în
procesul de reglementare a relaţiilor socio-umane şi a societăţilor contemporane.
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Link-uri utile / Links:
Portalul de monografii in Drept civil. Teoria generală a obligațiilor civile
http://www.ujmag.ro/drept/drept-civil
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale http://rmdiri.md
EurActiv - http://www.euractiv.com/

