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Secțiunea II. Drept privat
Tematică orientativă:
(enumerarea are rol exemplificativ, nu limitativ)



drept civil (persoana juridică - titular de drepturi și obligații, patrimoniul persoanelor juridice etc.)



drept comercial (inființarea, organizarea, funcționarea societăților comerciale, persoana fizică
autorizată, insolvența, tipuri de activități comerciale reglementate, fondul de comerț etc.)



dreptul contractelor (contractul - instrument de realizare a afacerilor, tipuri de contracte folosite
în activitatea comercială internă și internațională etc.),



drept bancar (rolul băncilor centrale, reglementarea instituțiilor de credit, operațiuni și contracte
bancare, instrumente de plată, tendințe de publicizare a dreptului bancar etc.)



dreptul asigurărilor (rolul sistemului de asigurări în mediul de afaceri, reglementări ale Uniunii
Europene în domeniul asigurărilor, întreprinderile comerciale de asigurări, contractul de asigurare
etc.)



dreptul muncii (tipuri de clauze în contractele individuale de muncă, cadrul legal de realizare a
relațiilor dintre angajator și angajat etc.)



drept profesional (profesiile liberale și mediul de afaceri etc.)



dreptul transporturilor (contracte de transport comercial, transportul intermodal de mărfuri etc.)



arbitraj comercial și mediere (clauze compromisorii, organizarea și funcționarea curților de
arbitraj, jurisprudența curților de arbitraj, rolul mediatorilor în soluționarea litigiilor etc.)



dreptul proprietății intelectuale (ocrotirea legală a brevetelor de invenție, drepturilor de autor,
mărcilor înregistrate și a secretului industrial etc.)



drept funciar și imobiliar (rolul reglementărilor în dezvoltarea sectorului imobiliar, circuitul
juridic al terenurilor etc.)
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dreptul piețelor de capital (instrumentele de protecție a piețelor reglementate și ale investitorilor,
operațiuni bursiere etc.)



drept privat comparat.
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