
 
 
 
 

DISCIPLINA Cadrul didactic 
coordonator TEME PROPUSE 

ANTREPRENORIAT ȘI 
INOVARE 

lect. univ. dr.  
Nicoleta ENACHE 

Antreprenorialul social 
Activitatea socială 
Proiectul social al afacerii 

DREPT EUROPEAN AL 
MUNCII 

prof. univ. dr.  
Dan ȚOP 

Modelul Kurzarbeit în Uniunea Europeană 
Salariul minim în Uniunea Europeană 

ETICĂ ȘI INTEGRITATE 
ACADEMICĂ 

lect. univ. dr.  
Emilian BULEA 

Norme și valori  ale conduitei etice 
universitare 
Forme subtile de plagiat 
Autoplagiatul 
Responsabilitatea în mediul universitar  

PIEȚE DE CAPITAL 
conf. univ. dr.  

Adrian ȚUȚUIANU 

Majorarea capitalului social al societății 
pe acțiuni admisă la tranzacționare pe o 
piață reglementată 
Autoritatea de Supraveghere Financiara 
- autoritate competenta în domeniul 
reglementării, supravegherii și 
controlului pieței de capital 
Admiterea la tranzacționare a valorilor 
mobiliare pe o piață reglementată 
Retragerea de la tranzacționare a 
valorilor mobiliare și protecția 
investitorilor 
Dreptul la dividende al acționarilor 
societății pe acțiuni, listată, în 
reglementarea Legii nr. 24/2017 privind 
emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață 
Adunarea generala a acționarilor 
societăților tranzacționate pe o piață 
reglementată 
Auditul financiar al emitenților ale căror 
valori mobiliare sunt tranzacționate pe o 
piață reglementată 
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Competentele autorității de 
supraveghere financiară în domeniul 
supravegherii emitenților ale căror 
valori mobiliare sunt tranzacționate pe o 
piață reglementată 
Noțiunea de emitent de valori mobiliare 
în reglementarea Legii nr. 24/2017 
privind emitenții de instrumente 
financiare și operațiuni de piață 
Oferta publică de valori mobiliare 

DREPT PENAL AL  
AFACERILOR 

Lect. univ. dr.  
Olivian MASTACAN 

Infracțiunea prevăzută de art. 271 din Legea 
nr. 31/1990, republicată 
Infracțiunea prevăzută de art. 276 din Legea 
nr. 31/1990, republicată 
Infracțiunea prevăzută de art. 279 din Legea 
nr. 31/1990, republicată 

DREPT EUROPEAN AL 
AFACERILOR 

conf. univ. dr.  
Adrian ȚUȚUIANU 

Piața unica. Direcții de acțiune, oportunități 
pentru cetățeni și întreprinderi 
Cadrul legal european privind libera 
circulație a mărfurilor și libertatea de 
acțiune a statelor membre 
Noțiunea de lucrător în dreptul Uniunii 
Europene. Libera circulație a lucrătorilor în 
Uniunea Europeană 
Libera circulație a serviciilor în cadrul pieței 
interne 
Libera circulație a capitalurilor si plăților în 
cadrul pieței interne 
Politica Uniunii Europene în materie de 
concurență 
Societatea Europeana (Societas Europea, 
SE) 
Grupurile Europene de Interes Economic 
(GEIE) 
Politica de protecție a consumatorilor în 
Uniunea Europeană. Principii și instrumente 
Infracțiuni împotriva intereselor financiare 
ale Uniunii Europene 

DREPT SOCIETAR 
conf. univ. dr.  

Adrian ȚUȚUIANU 

Acțiunea în anularea societății în concepția 
Legii nr. 31/1990 
Acțiunea în regularizarea societății 
Dobândirea de către societate a propriilor 
acțiuni în reglementarea Legii nr. 31/1990 
privind societățile și a Legii nr. 297/2004 
privind piața de capital 
Delegarea unor atribuții ale adunării 
generale a acționarilor 
Constituirea societății pe acțiuni prin 
subscripție publică 
Controlul de legalitate al hotărârilor 
adunării generale a acționarilor 
Dreptul de control al acționarilor asupra 
gestiunii societății, în condițiile art. 136 din 
Legea nr. 31/1990 privind societățile 



Controlul gestiunii societății prin intermediul 
auditorilor financiari 
Dreptul de preferința în reglementarea Legii 
nr. 31/1990 privind societățile și Legii nr. 
24/2017 privind emitenții de instrumente 
financiare și operațiuni de plată 
Societatea cu răspundere limitată cu asociat 
unic 
Regimul juridic al aporturilor la capitalul 
social al societății pe acțiuni 

PIAȚA COMUNITARĂ: 
CONCURENȚĂ VERSUS 

MONOPOLURI 

lect. univ. dr.  
Manuela NIȚĂ 

Forme de manifestare a concurentei pe piață 

Forme de manifestare a înțelegerilor ilicite 

FISCALITATEA 
OPERAȚIUNILOR 

COMERCIALE 

lect. univ. dr.  
Cristina VOINEA 

Studiu privind impozitarea persoanelor fizice 
care desfășoară activități independente 
Impozitul pe venitul microîntreprinderii 
versus impozit pe profit - studiu de caz 
Studiu privind fiscalitatea remunerării 
capitalului uman 

 
 
 


