
FISA DISCIPLINEI 
 

Denumirea disciplinei DREPT  INTERNATIONAL  PRIVAT 
Codul 
disciplinei 

D.D.4.7.3 

Anul de studiu IV Semestrul* 7 Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Categoria formativă a disciplinei  

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 
DG 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob Numărul de credite 5 

Total ore din planul de învăţământ 60 Total ore studiu individual 62 Total ore pe semestru 122 

Titularul disciplinei Prof. univ. dr. Dragos Alexandru Sitaru ; Conf. univ. dr. Claudiu Paul Buglea 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare 
semestru 

  

Facultatea DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  
14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână) 

Departamentul DREPT PRIVAT 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

DREPT 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii  
 
 60 36 24   

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  
  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

 

 

Recomandate 

 

Drept civil, Drept comercial, Dreptul familiei. 

 

 
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 3  8. Pregătire prezentări orale 4 

2. Studiu dupa manual, suport de curs 8  9. Pregatire examinare finală 18 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5  10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 4  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

8  12. Documentare pe INTERNET 3 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 4  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregatire lucrări de control 3  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 62 



Competente  

generale  

 

1. Competenţe instrumentale 

 Capacitatea de analiză şi sinteză 

 Cunoştinţe generale de bază 

 Comunicare scrisă şi orală în limba română 

 Capacitatea de a decide independent, fără imixtiuni şi influenţe 

 Capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic şi retoric 

 Voinţa de a asigura promovarea şi respectarea legalităţii 

2. Competenţe interpersonale 

 Capacitatea de evaluare şi autoevaluare 

 Abilităţi interpersonale 

 Abilitatea de negociere şi elaborare de proiecte de convenţii/tratate 

 Abilitatea de a colabora cu specialişti/experţi din alte domenii 

 Capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea 

 Abilitatea de a lucra într-un context internaţional 

 Capacitatea de a avea un comportament etic şi de respectare a regulilor deontologiei 
profesionale 

3. Competenţe sistemice 

 Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţe dobândite 

 Abilităţi de cercetare 

 Capacitatea de a învăţa 

 Capacitatea de adaptare la noi situaţii 

 Capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană şi de armonizare a legislaţiei 

 Capacitatea de a interpreta legile 

 Abilitatea de a lucra independent 

 Capacitatea  de a concepe proiecte şi de a le derula 

 Preocuparea pentru obţinerea  calităţii 

 Voinţa de a reuşi 

 Cunoaşterea jurisprudenţei 

 Corelarea legislaţiei interne cu legislaţia şi jurisprudenţa din alte ţări, precum şi cu tratatele şi 
convenţiile internaţionale. 

Competente 
specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere  

 preluarea cunoştinţelor de drept privat şi utilizarea lor în corelaţie cu noii termeni specifici 
dreptului internaţional privat 

 însuşirea adecvată a elementelor ce configurează mecanismul conflictual specific dreptului 
internaţional privat 

2. Explicare si interpretare 

 înţelegerea normelor conflictuale (instrumentul principal de lucru al dreptului internaţional privat) 
şi corelarea în aplicare cu lex causae (norma materială) 

 înţelegerea corectă a tuturor cazurilor de conflict de legi generate de elementul de extraneitate 

3. Instrumental – aplicative  

  analiza şi calificarea normelor conflictuale 

  înţelegerea corectă şi corelaţia diferitelor sisteme de drept în prezenţă şi aplicarea practică a 
acestora  

4. Atitudinale  

 înţelegerea creşterii importanţei dreptului internaţional privat în condiţiile tot mai deselor 
raporturi cu element de extraneitate la care subiectele de drept român participă 

 tendinţa de apropiere a sistemului de drept român (cu normele sale conflictuale) de alte sisteme 
de drept moderne 

 prin cunoaşterea dreptului internaţional privat, o cât mai largă deschidere spre recunoaşterea 
drepturilor dobândite potrivit altor sisteme de drept    

 manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă şi 
aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor legislative şi jurisprudenţiale 



 
 

 

Tabla de materii 

 
Cursul 1 – Aspecte introductive privind dreptul internaţional privat (3h) 

 elementul de extraneitate - noţiune 
 conflictul de legi – noţiune; elemente definitorii 
 noţiunea şi domeniul dreptului internaţional privat 
 conţinutul dreptului dreptului internaţional privat: normele conflictuale, normele 
de aplicaţie imediată 
 izvoarele dreptului internaţional privat 
 dreptul internaţional privat – drept conflictual: identificarea tipurilor de conflicte 
specifice dreptului internaţional privat 

 
Cursul 2 – Partea generală. Calificarea şi conflictul de calificări (3h) 

 noţiunile de calificare şi conflict de calificări 
 soluţionarea conflictului de calificării: legea potrivit căreia se face calificarea 
(regulă, excepţii) 
 importanţa calificării 

 
Curs 3 – Partea generală. Conflictul în spaţiu al normelor conflictuale şi problema 
retrimiterii (3h) 

 noţiunea conflictului în spaţiu al normelor conflictuale; forme 
 condiţiile retrimiterii 
 felurile retrimiterii 
 retrimiterea în dreptul român 

 
Curs 4 – Partea generală. Aplicarea legii străine ca lex causae (3h) 

 titlul cu care este aplicat dreptul străin în România 
 consecinţele aplicării dreptului străin ca element de drept: invocarea legii 
străine, sarcina probei , interpretarea legii străine, căile de atac în cazul greşitei 
aplicări a legii străine, proba legii străine 

 
Curs 5 – Partea generală. Cazurile de înlăturare de la aplicare a legii străine (3h) 

 ordinea publică de drept internaţional privat: noţiune, elemente definitorii, 
caractere,  comparaţie între ordinea publică de drept internaţional privat şi ordinea 
publică de  drept intern, sferele ordinii publice de drept internaţional privat, efectele 
aplicării ordinii publice de drept internaţional privat 
 frauda la lege în dreptul internaţional privat: noţiune, modalităţi de fraudare a 
legii în dreptul internaţional privat, condiţiile fraudei la lege, sancţiunea fraudei la lege, 
domeniile în care poate apărea frauda la lege şi mijloace de reprimare a acesteia, 
delimitarea fraudei la lege de alte instituţii juridice 

 
Cursul 6 – Partea generală. Conflictul de legi în timp şi spaţiu (respectarea drepturilor 
dobândite în străinătate) (1½ h) 

 noţiunea şi formele conflictului de legi în timp şi spaţiu 
 domeniile în care poate apărea conflictul de legi în timp şi spaţiu 
 condiţiile respectării în România a drepturilor dobândite în străinătate 

           – Partea generală. Conflictul mobil de legi (1½ h) 
 noţiunea conflictului mobil de legi 
 comparaţie între conflictul mobil de legi conflictul de legi în timp şi spaţiu 
 domeniile în care poate apărea conflictul mobil de legi 
 soluţionarea conflictului mobil de legi 

 
Curs 7 – Partea specială. Norme conflictuale privind statea civilă şi capacitatea 



persoanelor. Norme conflictuale privind relaţiile de familie (3h) 
 norme conflictuale privind starea civilă şi capacitatea persoanei fizice: 
determinarea legii aplicabile, domeniul legii aplicabile, excepţii de la aplicarea legii 
normale competente în materia capacităţii persoanei fizice 
 norme conflictuale privind regimul persoanelor juridice: determinarea legii 
aplicabile; domeniul legii aplicabile 
 norme conflictuale privind căsătoria, divorţul, filiaţia, adopţia, obligaţia de 
întreţinere, ocrotirea persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu sau având 
capacitatea de exerciţiu restrânsă : determinarea legii aplicabile, domenul legii 
aplicabile 

 
Curs 8 – Partea specială. Norme conflictuale privind bunurile şi moştenirea. Norme 
conflictuale privind forma actelor juridice (3h) 

 norme conflictuale privind regimul juridic al bunurilor: determinarea legii 
aplicabile statutului real (regulă, excepţii), domeniul legii aplicabile statului real 
 norme conflictuale privind regimul juridic al moştenirii: determinarea legii 
aplicabile moştenirii, domeniul legii aplicabile moştenirii 
 norme conflictuale privind forma actului juridic: determinarea legii aplicabile; 
domeniul legii aplicabile 

 
Curs 9 – Partea specială. Norme conflictuale privind anumite fondul actului juridic şi 
unele contracte speciale. Norme conflictuale privind faptele juridice (3h) 

 norme conflictuale privind fondul actului juridic: determinarea legii aplicabile 
prin voinţa părţilor (modalităţi de exprimare a voinţei părţilor, limitele voinţei părţilor) 
sau potrivit unor criterii obiective, domeniul legii aplicabile 
 norme conflictuale privind anumite contracte speciale 
 norme conflictuale privind faptele juridice licite şi ilicite: determinarea legii 
aplicabile, domenul legii aplicabile 

 
Curs 10 – Partea specială. Norme conflictuale în materia dreptului comercial şi a 
dreptului transporturilor (2h) 

 norme conflictuale privind subiectele dreptului comercial şi insolvenţa: 
determinarea legii aplicabile, domeniul legii aplicabile 
 norme conflictuale privind transporturile: determinarea legii aplicabile, 
domeniul legii aplicabile  

               – Partea specială. Norme conflictuale în materia dreptului muncii şi al 
proprietăţii intelectuale (1h) 

 norme conflictuale privind contractul individual de muncă. Norme conflictuale 
privind drepturile de proprietate intelectuală: determinarea legii aplicabile, domeniul 
legii aplicabile 

 
 Curs 11  – Procesul civil internaţional. Competenţa jurisdicţională internaţională a 
instanţelor române (3h) 

 sediul materiei 
 determinarea competenţei jurisdicţionale internaţionale a instanţelor române 
(competenţa de drept comun, competenţe alternative / facultative, competenţe 
exclusive) 
 alegerea jurisdicţiei 
 litispendenţa şi conexitatea internaţională 

 
Curs 12 – Procesul civil internaţional (continuare) (3h) 

 determinarea legii aplicabile procedurii de judecată 
 cooperarea judiciară internaţională (comunicarea de acte judiciare / 
extrajudiciare, obţinerea de probe în străinătate, obţinerea de informaţii asupra 
dreptului străin, supralegalizarea) 



 condiţia juridică a străinului ca parte în procesul civil 
 efectele hotărârilor judecătoreşti străine în România (recunoaşterea hotărârilor 
judecătoreşti străine, încuviinţarea executării hotărârilor judecătoreşti străine) 
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Lista materialelor 
didactice 
necesare 

 
 
Reglementările interne şi internaţionale indicate în cadrul cursului şi seminarului 
 
 

 
 
 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

80% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator  

 
- testarea periodică prin lucrări de control  10% 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10% 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc  

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă 
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 
 
- lucrare scrisă – 8 subiecte teoretice (2 puncte fiind obţinute pe parcursul semestrului în funcţie de activitatea 
de la seminar) sau  
- examen oral – bilete cu 2 subiecte 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

- să dovedească însuşirea minimă a materiei prin 
tratarea fiecărui subiect 
- lipsa erorilor grave 
- activitatea minimă în timpul semestrului 

 

- tratarea excelentă a fiecărui subiect 
- participarea activă în timpul semestrului 
- cunoaşterea altor elemente din bibliografia indicată 

 
 
 

Data completării: 3 octombrie 2017    Semnătura titularului:  
 

Prof. univ. dr. Dragoş Alexandru Sitaru _________________ 
 

Conf. univ. dr. Claudiu Paul Buglea ___________________ 
 
 
 
 


