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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

ADMITERE 2018 

 

1. Misiunea programului de studii 
Misiunea programului de master Drept internaţional şi european al afacerilor 

constă în aprofundarea cunoştinţelor de drept comercial, drept al afacerilor, precum şi a altor 

discipline cu implicaţii în economie şi, în special, relative la mediul de afaceri, acumulate de 

absolvenţii facultăţilor cu profil juridic, prin studierea problematicii specifice dreptului, 

economiei – drept financiar şi instituţii bancare, precum şi în însuşirea cunoştinţelor de drept 

necesare absolvenţilor de studii juridice, economice, financiare etc., implicaţi în conducerea şi 

administrarea afacerilor. Programul de studii de master are, totodată, misiunea de a desfăşura 

activităţi didactice cu scopul de a forma specialişti de înaltă calificare pentru activităţile 

juridice, didactice, ştiinţifice și de a asigura şi dezvolta resursele şi instrumentele necesare 

desfăşurării proceselor de educaţie la standarde de calitate superioare, necesare menţinerii 

competitivităţii în spaţiul european al învăţământului juridic.  

  

2. Obiectivele programului de studii 

Obiectivele programului de studii constau în formarea de competenţe necesare 

coordonării şi administrării afacerilor, acordării de consultanţă de specialitate în domeniu, 

conducerii instituţiilor implicate în funcţionarea mediului de afaceri la nivel naţional şi local, 

formării şi administrării fondurilor, soluţionării unor probleme noi sau a unor situaţii de criză 

apărute din cauza unor evenimente sau evoluţii neprevăzute, administrării procedurilor de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă a profesioniştilor.  

 

3. Competențele dobândite  

• Analizează problemele juridice, aplică teorii şi concepte în domeniul științelor sociale, 

aplică cunoștințe în cadrul procedurilor de elaborare a actelor normative și aplică în concret 
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legislația națională, europeană și internațională referitoare la raporturile dintre profesioniști, 

precum și între aceștia și consumatori. 

• Redactează și/sau acordă consultaţii în vederea negocierii și încheierii contractelor 

comerciale, redactează actele constitutive și regulamentele de organizare și funcționare a 

societăților comerciale, precum și toate actele specifice legislației comerciale. 

• Aplică legislația specifică referitoare la înființarea și funcționarea societăților comerciale, 

negocierea contractelor comerciale, protecția consumatorilor, contracte bancare, clauze 

abuzive, soluționarea litigiilor prin mijloace alternative și prin arbitraj, proceduri de prevenire 

a insolvenței și de insolvență. 

• Consiliază, asistă ori reprezintă părţile la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea 

sau încetarea contractelor între profesioniști, între aceștia și diverse autorități contractante, 

precum și în raporturile cu consumatorii, inclusiv în timpul procesului civil. 

• Aplică legea în cadrul procedurilor privind autorizarea înregistrării/funcționării 

profesioniștilor persoane fizice sau juridice. 

• Aplică procedurile legale în cazul insolvenței/falimentului. 

• Soluționează conflictele dintre profesionişti/dintre profesionişti şi consumatori/autorităţi 

contractante  prin conciliere sau mediere. 

• Consiliază membrii comunității de afaceri cu privire la redactarea acțiunilor sau a cererilor 

ce urmează a fi depuse la instanță, asistă sau reprezintă părților în litigiu în fața instanțelor de 

judecată. 

• Are abilităţi de comunicare, de lucru în echipă şi de raportare a rezultatelor 

 

Acquired skills 

• Analysing legal matters, applying theories and concepts in the field of social sciences, 

knowledge in the procedures for drawing up normative acts, and national, European and 

international laws regarding the relations between professionals, as well as between 

professionals and consumers. 

•  Drafting and/or providing consultations for negotiation and conclusion of commercial 

contracts, drafting memoranda of association and regulations for the organization and 

operation of enterprises, as well as all acts specific to trading law. 

• Applying the specific legislation in the case of founding and operating trading companies, of 

negotiating commercial contracts, consumer protection, bank contracts, abusive clauses, of 

reconciling litigations by alternative means and by arbitration, insolvency and insolvency 

prevention procedures. 
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• Advising, assisting or representing the parties in the negotiation, conclusion, change, 

suspension or termination/end of contracts between professionals,  or between professionals 

and various contracting authorities, as well as in relations with consumers, including during 

the civil trial. 

• Applying the law in procedures related to the authorization of registration / operation of 

natural or legal professionals. 

• Applying legal procedures in case of insolvency / bankruptcy. 

• Solving conflicts between professionals / professionals and consumers / contracting 

authorities through conciliation or mediation. 

• Advising members of the business community on the drafting of actions or applications to 

be submitted to the court, assisting or representing the parties in litigation before the courts. 

• Good communication teamwork and reporting skills. 

 

4. Titlul și calificarea obținute 

 titlul: Drept internaţional şi european al afacerilor - Master 

 denumire calificare: Drept internaţional şi european al afacerilor 

 cod calificare RNCIS: - 

 

5. Ocupații posibile, conform „Clasificării Ocupațiilor din România”:  

Ocupația 

  

consilier armonizare legislativă 

  

Cod COR/ISCO-08 

 

261910 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

CODUL 

DISCIPLINEI 
Denumirea disciplinei 

Tipul 

disciplinei 

Sem. I Sem. II 
Credite 

Forma 

de 

evaluare 

Total ore semestru 

Sem. 

I 

Sem. 

II 

Semestrul I Semestrul II 

C. S. C. S./P. 
C,S/

L 

SI C,S/

L 

SI 

 Discipline obligatorii             

FDDIEA0101 

Dreptul european  al 

afacerilor 1 

European business Law 

DS 2 2   6  EX. 56 94   

FDDIEA0102 
Arbitrajul  comercial 1 

Commercial arbitration 1 
DA 2 2   6  EX. 56 94   

FDDIEA0103 
Drept societar 

Company Law 
DA 2 2   6  EX. 56 94   

FDDIEA0104 

Etică şi integritate 

academică 

Ethics and academic 

integrity 

DC 1 -   4  C 14 86   

FDDIEA0105 

Practică de specialitate 

Specialised Practical 

Training 

DS  3   4  C 42 58   

 
Total ore/credite 

discipline obligatorii 
 7 9   25  3EX, 2C 224 426   

              

 Discipline opționale             

FDDIEA0106 

Dreptul european al 

consumului 

European Consumption 

law 

DS 1 1   4  EX. 28 72   

FDDIEA0107 

Medierea în relațiile de 

afaceri 

Mediation in business 

relationships 

DS 1 1   4  EX 28 72   

 
Total ore/credite 

discipline opţionale 
 1 1   4  1 EX 28 72   

 Observație – se va alege o disciplină 

              

 Discipline facultative             

FDDIEA0108 

Limba engleză de 

specialitate 

Specialized English 

Language 

DS 1 1   4  C 28 72   

 
Total ore discipline 

facultative 
 1 1   4  C 28 72   

 
Total ore activități 

didactice sem I 
 8 10          

 TOTAL SEM I  112 140   30  4 EX, 2C 252 498   
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FDDIEA0109 

Dreptul european al 

afacerilor – II 

European Business Law 

DS   1 1  4 EX.   28 72 

FDDIEA0110 
Arbitrajul comercial 2 

Commercial arbitration 2 
DA   2 2  6 EX.   56 94 

FDDIEA0111 

Instituţii de drept financiar 

şi fiscal 

Financial institutions and 

tax law  

DA   1 1  4 EX.   28 72 

FDDIEA0112 

Dreptul european al 

concurenţei 

European competition law 

DS   1 1  4 EX.   28 72 

FDDIEA0113 
Dreptul consumului 

Consumption Law 
DS   1 1  4 EX.   28 72 

FDDIEA0114 

Cercetarea în vederea 

elaborării lucrării de 

disertație 

Research for the 

dissertation thesis  

DS    2  4 C   28 72 

              

 
Total ore/credite 

discipline obligatorii 
   6 8  26 5 EX, 1C   196 454 

              

 Discipline opționale             

FDDIEA0115 

Drept cambial 

Law on negotiable 

Instruments 

DA   1 1  4 EX.   28 72 

FDDIEA0116 
Procedura insolvenţei 

Insolvency proceedings 
DS   1 1  4 EX   28 72 

 
Total ore/credite 

discipline obligatorii 
   1 1  4 1 EX   28 72 

 Observație – se va alege o disciplină 

              

 
Total ore activități 

didactice sem II 
   7 9        

 TOTAL SEM II    98 126  30 6 EX, 1C   224 526 

 
LUCRAREA DE 

DISERTAȚIE 
         10      

 
TOTAL ORE 

PROGRAM 
   9EX, 3C 252 498 224 526 

 

Decan, 

Prof. univ. dr. Maria FODOR 

Director Departament, 

Lect. univ. dr. Cleopatra DRIMER 

 

 

 

 


