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DREPTUL AFACERILOR 
 
 
Prezentare  

 

Programul de studii de masterat – Dreptul afacerilor constă în abordarea interdisciplinară 
a instituŃiilor juridice şi economico-financiare componente ale dreptului afacerilor. 
Programul urmăreşte atât dimensiunea de cercetare ştiinŃifică, formarea deprinderilor 
teoretice de analiză a normelor de drept, cât şi o dimensiune practic-aplicativă, 
specializarea practicienilor jurişti, economişti, manageri din domeniul afacerilor. 
 
Bazele programului se realizează şi prin discipline noi, moderne, de strictă specialitate, 
cum sunt: Întreprinderile. Subiecte ale raporturilor de dreptul afacerilor; Întreprinderile. 
Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului; Contracte comerciale interne şi 
internaŃionale. Arbitraj. 
 
Studiul unui număr mare de discipline de strictă specialitate în domeniul afacerilor este 
de natură nu numai să lărgească pregătirea profesională generală, ci şi de natură să 
conducă la oŃinerea de competenŃe complementare. 
 
RelevanŃa cognitivă şi profesională a programului de masterat Dreptul afacerilor 
răspunde exigenŃelor europene şi internaŃionale, prin încadrarea obiectului său de studiu 
în dimensiunea europeană şi internaŃională necesară cercetătorilor şi practicienilor în 
domeniul dreptului afacerilor. 
 
Lista disciplinelor  

 

• InstituŃii de drept public aplicabile afacerilor (Drept administrativ.)  
• Întreprinderile. Subiecte ale raporturilor de dreptul afacerilor.  
• InstituŃii de dreptul penal al afacerilor  
• Contabilitate şi fiscalitate  
• Limba străină  
• Întreprinderile. Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.  
• Contracte comerciale interne şi internaŃionale. Arbitraj.  
• InstituŃii de dreptul muncii în cadrul afacerilor  
• Management strategic  
• Marketing  
• Informatică juridică  
• DisertaŃie  
 
Obiective 

  

• stabilirea cadrului conceptual al „afacerilor” lato sensu – viaŃa unei întreprinderi din 
momentul înfiinŃării până în momentul desfiinŃării ei şi stricto sensu – încheierea unei 
convenŃii (tranzacŃii) comerciale;  
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• identificarea în disciplinele de specialitate a instituŃiilor şi normelor de drept public şi 
privat existente în cadrul afacerilor (dreptul administrativ, dreptul societăŃilor 
comerciale, dreptul penal al afacerilor etc);  

• identificarea disciplinelor complementare necesare în cadrul afacerilor, cum ar fi: 
contabilitatea şi fiscalitatea întreprinderilor, negocierea afacerii, marketing, 
management etc.;  

• corelarea problemelor disciplinelor complementare cu cele ale disciplinelor de 
specialitate;  

• integrarea disciplinelor complementare în cadrul disciplinelor de specialitate;  
• formarea unei concepŃii pluridisciplinare în abordarea problematicii dreptului 

afacerilor şi a mobilităŃii în tratarea acestuia;  
• realizarea cercetării ştiinŃifice prin integrarea disertaŃiei în cadrul planului de 

cercetare ştiinŃifică a facultăŃilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


