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FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT
DOB.4.2.02

Semestrul

VIII

Numărul de credite

Facultatea

DREPT

Domeniul de licenţă

DREPT

Total

SI

Programul de studii de
licenţă

DREPT

125

113

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală,
complementară, domeniu, specialitate)
Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă)
Discipline anterioare

5

Numărul orelor pe semestru/activităţi
ST

SF

L

P

12

DS
DI

Condiţionate
Recomandate
Obiectivul general
Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu normele de competenţă
internaţională şi cu cele conflictuale aplicabile în materia raporturilor juridice
de drept privat cu element de extraneitate.

Obiectivele disciplinei

Conţinutul activităţilor
(SI, ST, SF, L, P)

Obiectivele specifice
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
Descrie principalele etape ale soluţionării unui proces civil internaţional;
Explice noţiunile fundamentale de conflict de jurisdicţii, conflict de legi,
calificare, retrimitere, fraudă la lege, competenţă internaţională,
recunoaştere a hotărârilor judecătoreşti străine şi exequatur;
Utilizeze resursele web pentru a descoperi informaţii despre dreptul străin
Analizeze şi să interpreteze normele româneşti şi străine de Drept
internaţional privat în vederea soluţionării corecte atât a conflictelor de
jurisdicţii cât şi a conflictelor de legi.
Competenţe profesionale
Studentul va fi capabil să determine instanţele competente pentru soluţionarea
litigiilor de drept privat cu element de extraneitate şi să recunoască şi să
selecteze normele conflictuale necesare aflării legii aplicabile respectivului
raport juridic cu element de extraneitate
Competenţe transversale
Studentul va dobândi aptitudinea interpretării normelor juridice în lumina
principiilor fundamentale consacrate pe plan internaţional şi îşi va însuşi
deprinderile necesare pentru încheierea principalelor acte juridice pe plan
internaţional cât şi pentru apărarea peste hotare a drepturilor sale subiective.
I. Studiu individual prin materiale specifice ID/IFR
1. Noţiuni preliminare - 2 ore
2. Izvoarele formale ale dreptului internaţional privat - 2 ore
3. Natura normelor de drept internaţional privat - 2 ore
4. Soluționarea conflictelor de competență jurisdicțională internațională.
Noţiuni fundamentale - 2 ore

5. Calificările şi conflictele spațiale de norme de drept internațional privat
(retrimiterea) - - 2 ore
6. Aplicarea directă și indirectă a legii străine și adaptarea acesteia față de
legea forului - 2 ore
7. Norme conflictuale privind persoana fizică - 2 ore
8. Norme conflictuale privind bunurile - 2 ore
9. Norme conflictuale privind moştenirea - 2 ore
10. Norme conflictuale privind actele juridice - 2 ore
11. Norme conflictuale privind faptele juridice - 2 ore
12. Eficacitatea internațională a hotărârilor judecătorești civile - 2 ore
II. Seminar desfășurat clasic/on-line interactiv prin aplicația
Microsoft Teams (în caz de întrerupere a cursurilor
tradiționale)
1. Noțiuni fundamentale - 2 ore
2. Normele de competenţă internaţională prevăzute de Regulamentul (UE) nr.
1215/2012-Brussels I reformulat și de Codul de procedură civilă românesc - 2
ore
3. Calificările şi retrimiterea în dreptul internaţional privat - 2 ore
4. Ordinea publică și fraudarea legii aplicabile - 2 ore
5. Conflictul de legi în materie de stare civilă şi raporturi de familie - 2 ore
6. Conflictul de legi în materia bunurilor şi efectele internaţionale ale
hotărârilor judecătoreşti - 2 ore
Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice)

Stabilirea notei finale
(procente) în cazul
cursurilor tradiționale
Stabilirea notei finale
(procente) în cazul
cursurilor on-line
Lista materialelor
didactice necesare
(suport de curs, ghid de
studiu etc.)

- evaluare finală
- activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
- evaluare finală
- activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Suport curs, ghid de studiu, Codul civil, Codul de procedură civilă

E scris de
tip grilă/E
on-line
grilă pe
platforma
Ms Teams
70%
30%
70%
30%

Referinţe principale:

Bibliografie recomandata

1) Bărbieru Carmen Nicoleta și Dariescu Cosmin, Fișe de Drept internațional
privat, Editura Universul Juridic, București, 2020.
2) Bobei Radu Bogdan, Teoria conflictului de legi civile, Universul Juridic,
București, 2020.
3) Diaconu Nicoleta, Crăciunescu, Adrian Dumitru, Procesul civil internațional
în contextul exigențelor juridice contemporane, Editura Universul Juridic,
București, 2021.
4) Dariescu, Cosmin, Fundamentele dreptului internaţional privat, Ediţia a V-a
revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018..
5) Lupaşcu, Dan şi Ungureanu, Diana, Drept internaţional privat. Actualizat în
raport de noul Cod civil, noul Cod de procedură civilă şi Regulamentele Uniunii
europene. Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012
6) Macovei, Ioan, Tratat de drept internațional privat, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2017.
7) Popovici Sergiu, Drept internațional privat, Editura C.H. Beck, București,
2019.
8) Sitaru, Dragoş-Alexandru, Drept internaţional privat. Parte generală. Partea
specială. Norme conflictuale în diferite ramuri şi instituţii ale dreptului privat,
Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2013.

Referinţe suplimentare:
1) Buglea, Claudiu-Paul, Dreptul internaţional privat român. Ediția a II-a
revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
2) Chelaru, Ana-Luisa, Repere actuale în dreptul internațional privat.
Persoanele.Succesiunile. Familia, Editura Universul Juridic, București,
2018.
3) Codreanu, Andreea-Lorena, Legea aplicabilă în procesul civil internațional și
competența internațională a instanțelor, Editura Universitară, București, 2019.
4) Leș, Ioan, Jugastru, Călina (coordonatori), Bodoașcă, Teodor, Circa,
Adrian, Hurubă, Eugen, Lozneanu, Verginel,Tabacu, Andreea. Tratat de
drept procesual civil. Volumul II. Căile de atac. Dispoziții privind asigurarea
unei practici judiciare unitare. Procedurile speciale. Executarea silită. Procesul
civil internațional. Ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic,
București, 2020.
5) Petrache, Dan, Ordinea publică de drept internațional privat, Editura Universul
Juridic,București, 2019.
6) Popovici, Sergiu, Executarea silită transfrontalieră: instrument de
consolidare a creditului, Editura C.H. Beck, București, 2015
7) Păncescu, Flavius George, Drept procesual civil internaţional, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2014.
8) Ungureanu, Carmen, Tamara, Drept internațional privat european în raporturi
de comerț internațional, Editura Hamangiu, București, 2021

Coordonator de disciplină

Grad didactic, titlu, nume şi prenume
Conf. univ. dr. DARIESCU Cosmin

Semnătura

Legendă: SI - studiu individual; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de laborator,
lucrări practice; P – proiect;
Data completării:14 septembrie 2021

Avizat:
Prodecan pentru activitatea academică şi relaţia cu studenţii
Lect. univ. dr. Mihai DUNEA

