FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
I

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Stiinte Juridice, Economice si Administrative
Departamentul de Stiinte economice

Contabilitate
Master

Contabilitate – Audit Intern în Sistemul Public şi Privat

Elemente de drept

2.5Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

E 2.7Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Cunoştinţe de drept comunitar și dreptul afacerilor
4.2 de competenţe
Cunoștințe de comportament în echipă
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la Internet şi cu
echipament de predare multimedia.
5.2. de desfăşurare a
Seminariile se desfăşoară în săli clasice de seminar, cu acces la
seminarului/laboratorului
Internet, dar şi la videoproiector.

DA

1
14
ore
30
40
34
2
2
108
150
7

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1
Capacitatea de realizare a unor corelaţii interdisciplinare pentru transpunerea în practică a cunoştinţelor economicofinanciare
C1.1. Abilităţi de prestare a serviciilor de asistenţă, consultanţă, audit şi consiliere managerială
C1.2. Analiza legislaţiei fiscale şi aplicarea acesteia în cadrul sistemului informaţional contabil
C1.3. Capacitatea de aplicare a tratamentelor contabile și dezvoltarea capacităţii de fundamentare a deciziilor prin analiza
situaţiilor de raportare financiar-contabilă
C1.4. Utilizarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor specifice pentru diagnosticul, evaluarea și raportarea activităţilor entităţilor
economice
C1.5. Organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţii publice şi executarea misiunilor de audit
C1.6. Abilitatea de interpretare şi aplicare a standardelor internaţionale de contabilitate şi audit în cadrul entităţilor economice,
organizaţiilor publice şi instituţiilor financiar-bancare.

Competenţe transversale

CT1


Aplicarea doctrinei și deontologiei profesionale în executarea unor sarcini complexe,
interdisciplinare



Fundamentarea și asumarea de strategii economice, în condiții de responsabilitate și autonomie



Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru
propria dezvoltare

CT2

CT3

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cursul Elemente de drept are ca obiectiv principal însuşirea de informaţii referitoare
la institutii specifice dreptului afacerilor, dreptului financiar si fiscal, dreptului
concurentei, dreptului vamal si bancar precum si dreptului comercial, care să permită
studenţilor să îmbine în cadrul viitoarelor activităţi profesionale cunoştinţele dobândite;
studiul opiniilor exprimate în doctrina si jurisprudenţa din domeniu
7.2 Obiectivele specifice
Însuşirea de către studenţi a dispoziţiilor privind Politica europeană în domeniul
concurenţei (PDC) care trebuie să garanteze unitatea pieţei interne şi să evite
realizarea de înţelegeri între firme, de natură să afecteze comerţul intracomunitar şi
manifestarea liberă a concurenţei (înţelegeri şi practici concertate).
Cunoașterea conceptelor de întreprindere,profesionist și comerciant,a condițiilor de
dobândire a calității de comerciant,de desfășurare a activității și de încetare a
activității de comerciant,precum și aprofundarea principalelor categorii de contracte
comerciale.
Cunoasterea notiunilor de drept bancar si vamal si utilizarea acestora in cazuri
concrete specifice practicii in domeniu.
Scopul disciplinei studiate rezidă si în conştientizarea de către student a rolului
dreptului financiar în cadrul sistemului național de drept şi al societăţii românești, prin
participarea studentului la propria dezvoltare profesională și valorificarea optimă a
propriului potenţial în activitatea sa profesională. Capacitatea de a utiliza limba,
instrumentele şi noţiunile specifice dreptului financiar.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Tema 1.
Elemente de drept fiscal
Stabilirea creanţelor fiscale
Noţiunea şi caracteristicile titlului de creanţă
Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrativ
fiscale
Modalităţi de colectare şi stingere a creanţelor fiscale
Colectarea creanţelor fiscale prin plată şi compensare
Executarea silită a creanţelor fiscale
Contestaţia la executare silită şi prescripţia dreptului de a cere
executarea silită
Evaziunea şi frauda fiscală
Infracţiuni de evaziune fiscală şi cauze de reducere a pedepsei
Tema 2.
Elemente de drept comercial I
Noţiunea şi obiectul dreptului comercial
Faptele (actele) de comerţ. Terminologie. Clasificare.
Subiectele dreptului comercial.
Drepturile şi obligaţiile comerciantului.
Condiţiile de exercitare ale activităţii comerciale.
Societăţile comerciale. Definiţie. Clasificare.
Formele societăţilor comerciale.
Obligaţiile comerciale. Noţiune. Clasificare.
Proba obligaţiilor comerciale.
Contractele comerciale speciale
Titlurile comerciale de credit
Reorganizarea judiciară şi falimentul
Tema 3.
Elemente de drept comercial II
Reglementarea faptelor de comerţ în Romania. Practică judiciară.
Constitutuirea şi funcţionarea societăţilor comerciale. Practică
judiciară.
Executarea obligaţiilor comerciale. Practică judiciară.
Contractul de vanzare-cumparare comercială.
Contractul de mandat comercial.
Contractul de comision.
Contractul de consignaţie.
Contractul de agenţie.
Contractul de report.
Contractul de leasing.
Contractul de franciză.
Procedura reorganizării judicare şi a falimentului. Practică
judiciară.

Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, masteranzii fiind atraşi
în dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea,
instructajul) şi conversative
(conversaţia euristică, discuţia
colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă,
lectura independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice);

4 ore

4 ore

4 ore

Tema 4
Elemente de drept bancar valutar
Sistemul bancar românesc
- organizare şi funcţionare
Banca Naţională a României
- atribuţii, conducere, administrare
Operaţiuni bancare
Depozitul bancar
Operaţiuni de creditare
Contractul de cont de decontare
Operaţiuni de plată
Sistemul bancar european
Regimul juridic al valutei
Tema 5.
Elemente de dreptul muncii

4 ore

4 ore

Specificul dreptului muncii ca ramură a sistemului de drept românesc
Contractul colectiv de muncă
Contractul individual de muncă
Timpul de muncă şi timpul de odihnă
Salarizarea. sănătatea şi securitatea în munca
Răspunderea juridică în domeniul dreptului muncii
Dialogul social
Cursul 6.
Elemente de drept vamal
Istoricul vămii.Noţiuni generale
despre dreptul vamal.
Politica vamală componentă a
politicii comerciale.
Taxele vamale - impozit indirect
rezultat al intervenţiei statului în
comerţul internaţional
Procedura vamală la importul şi
exportul mărfurilor de pe teritoriul
României.
Regimurile vamale.
Realizarea contractului de transport
al mărfurilor şi conexiunile acestor
activităţi cu activitatea vamală.
Organe şi organisme internaţionale
cu preocupări în materie
vamală.Cooperarea în domeniul
vamal.
Sancţiunile la regimul vamal şi
răspunderea pentru săvîrşirea lor.

4 ore

Tema 7.
Elemente de dreptul concurentei
Concurenţa
Piaţa relevantă
Întreprinderea
Înţelegerile şi acordurile anticoncurenţiale
Abuzul de poziţie dominantă
Practicile monopoliste
Concentrările economice
Ajutoarele de stat
Concurenta comerciala neloială

4 ore

Bibliografie:

1. Lazăr, V.,Concurenţa Neloială. Răspunderea juridică pentru practicile anticoncurenţiale din domeniul economic şi faptele
abuzive de concurenţă comercială care se săvârşesc pe teritoriul României, Ed.Universitară, Bucureşti, 2008

2. Manolache, O., Regimul juridic al concurenţei în dreptul comunitar, Ed. All Beck, Bucureşti,1997
3. Căpăţână, O., Dreptul concurenţei comerciale-concurenţa neloială pe piaţa internă şi internaţională,

Ed.Lumina Lex , Bucureşti, 1996
4. Şaguna, Dan Drosu, Tratat de drept financiar si fiscal, Ed. All, Bucureşti, 2001
5. Roş, Viorel, Drept financiar. Sistemul bugetar, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2010
6. S.Cărpenaru-Tratat de drept comercial român(conform noului Cod civil),Editura Universul Juridic,București 2012
7. Aurel Teodor Moldovan – Drept vamal, Editura CH. Beck, Bucuresti, 2006
8. Aniţei N.C., Lazăr R.E., Drept bancar şi valutar, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2011
9. Minea, Mircea Ștefan, Cosmin Flavius Costaş, Dreptul finanțelor publice, Volumul I, Drept financiar, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2011
Seminar
Metode de predare
Observaţii
Elemente de drept fiscal
La fiecare seminar, se vor face 2 ore
purta discuţii conform tematicii.
Stabilirea creanţelor fiscale
Noţiunea şi caracteristicile titlului de creanţă
Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor
administrativ fiscale
Modalităţi de colectare şi stingere a creanţelor fiscale
Colectarea creanţelor fiscale prin plată şi compensare
Executarea silită a creanţelor fiscale
Contestaţia la executare silită şi prescripţia dreptului de a
cere executarea silită
Evaziunea şi frauda fiscală
Infracţiuni de evaziune fiscală şi cauze de reducere a
pedepsei

Elemente de drept comercial I
Noţiunea şi obiectul dreptului comercial
Faptele (actele) de comerţ. Terminologie. Clasificare.
Subiectele dreptului comercial.
Drepturile şi obligaţiile comerciantului.
Condiţiile de exercitare ale activităţii comerciale.
Societăţile comerciale. Definiţie. Clasificare.
Formele societăţilor comerciale.
Obligaţiile comerciale. Noţiune. Clasificare.
Proba obligaţiilor comerciale.
Contractele comerciale speciale
Titlurile comerciale de credit
Reorganizarea judiciară şi falimentul

2 ore

Elemente de drept comercial II
Reglementarea faptelor de comerţ în Romania. Practică
judiciară.
Constitutuirea şi funcţionarea societăţilor comerciale.
Practică judiciară.
Executarea obligaţiilor comerciale. Practică judiciară.
Contractul de vanzare-cumparare comercială.
Contractul de mandat comercial.
Contractul de comision.
Contractul de consignaţie.
Contractul de agenţie.
Contractul de report.
Contractul de leasing.
Contractul de franciză.
Procedura reorganizării judicare şi a falimentului. Practică
judiciară.

2 ore

Elemente de drept bancar valutar
Sistemul bancar românesc
- organizare şi funcţionare
Banca Naţională a României
- atribuţii, conducere, administrare
Operaţiuni bancare
Depozitul bancar
Operaţiuni de creditare
Contractul de cont de decontare
Operaţiuni de plată
Sistemul bancar european
Regimul juridic al valutei

2 ore

Elemente de dreptul muncii
Specificul dreptului muncii ca ramură a sistemului de drept
românesc
Contractul colectiv de muncă
Contractul individual de muncă
Timpul de muncă şi timpul de odihnă
Salarizarea. sănătatea şi securitatea în munca
Răspunderea juridică în domeniul dreptului muncii
Dialogul social

2 ore

Elemente de drept vamal
Istoricul vămii.Noţiuni generale
despre dreptul vamal.
Politica vamală componentă a
politicii comerciale.
Taxele vamale - impozit indirect
rezultat al intervenţiei statului în
comerţul internaţional
Procedura vamală la importul şi
exportul mărfurilor de pe teritoriul
României.
Regimurile vamale.
Realizarea contractului de transport
al mărfurilor şi conexiunile acestor
activităţi cu activitatea vamală.
Organe şi organisme internaţionale
cu preocupări în materie
vamală.Cooperarea în domeniul
vamal.
Sancţiunile la regimul vamal şi
răspunderea pentru săvîrşirea lor.

2 ore

Elemente de dreptul concurentei
Concurenţa
Piaţa relevantă
Întreprinderea
Înţelegerile şi acordurile anticoncurenţiale
Abuzul de poziţie dominantă
Practicile monopoliste
Concentrările economice
Ajutoarele de stat
Concurenta comerciala neloială

2 ore

Bibliografie:

1. Lazăr, V.,Concurenţa Neloială. Răspunderea juridică pentru practicile anticoncurenţiale din domeniul economic şi faptele
abuzive de concurenţă comercială care se săvârşesc pe teritoriul României, Ed.Universitară, Bucureşti, 2008

2. Manolache, O., Regimul juridic al concurenţei în dreptul comunitar, Ed. All Beck, Bucureşti,1997
3. Căpăţână, O., Dreptul concurenţei comerciale-concurenţa neloială pe piaţa internă şi internaţională,

Ed.Lumina Lex , Bucureşti, 1996
Şaguna, Dan Drosu, Tratat de drept financiar si fiscal, Ed. All, Bucureşti, 2001
Roş, Viorel, Drept financiar. Sistemul bugetar, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2010
S.Cărpenaru-Tratat de drept comercial român(conform noului Cod civil),Editura Universul Juridic,București 2012
Aurel Teodor Moldovan – Drept vamal, Editura CH. Beck, Bucuresti, 2006
Aniţei N.C., Lazăr R.E., Drept bancar şi valutar, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2011
Minea, Mircea Ștefan, Cosmin Flavius Costaş, Dreptul finanțelor publice, Volumul I, Drept financiar, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2011

4.
5.
6.
7.
8.
9.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Invitarea unor specialişt cu experienţă profesională, cu instruire de specialitate pentru susţinerea de prelegeri în cadrul anumitor
seminarii, în vederea identificării unor probleme de reţinut pentru analiză şi predare. Discutarea conţinutului disciplinei cu
reprezentanţi ai mediului economic şi al administraţiei publice regionale pentru aprofundarea anumitor teme si probleme specifice
disciplinei.
10. Evaluare

Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

%

Referat

3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departament,

oral

-

%
%]

