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

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Drept
Drept privat
Drept
II Studii universitare de master
DREPTUL AFACERILOR

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
2.5 Semestru
2

Drept privat comparat
Prof. dr. Valeriu M. Ciucă
Dr. Vlad Vieriu
3 2.6 Tip de evaluare

E

2.7 Regimul discipinei

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
din care: 3.2 2
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.3. seminar/laborator
4
2
curs
din care: 3.5. 28
3.4 Total ore din planul de învăţământ
3.6. seminar/laborator
56
28
curs
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi.........lecturi aleatorii comparatiste..........................

ore
45
45
49
1
4
-

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

144
200
8

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

Licenta in Drept, Economie
Drept roman, Drept civil, Filosofia dreptului, Franceza,
Engleza

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

Curs magistral cu elemente socratice

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Activitate prezentiala

2
28

Competenţe
profesionale

C1. Aprofundarea metodei comparativ-istorice
C2. Familiarizarea cu marile sisteme juridice din lume
C3. Cunoasterea detaliata a fenomenelor de aculturatie juridica
C4. Cercetarea aprofundata a sistemelor de civil & common law
C5. Observarea tendintelor de universalizare juridica a principiilor de drept

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate

CT1. Dezvoltarea gradului de intelegere a fenomenelor marcate de spirit extraneu
CT2. Formarea unui fond cultural si lexical nou in raport cu pregatirea juridica anterioara
CT3. Propensiune pentru inalta cultura juridica universala

7.2. Obiectivele
specifice

7.1. Obiectivul general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivele disciplinei
Prima parte a acestei discipline are o valoare pur propedeutica, obiectivul ei fiind familiarizarea
studentilor cu metoda de cercetare aplicativa comparativ-istorica a institutiilor juridice din domeniul
dreptului privat, cu existenta marilor familii de drept si cu aprecierea ontologica a fiecarui sistem
juridic la scara universala. Obiectivele disciplinei sunt, astfel, in acelasi timp, pur metodologice, dar si
euristice.
Partea a doua se ocupa cu cercetarea comparativă a principalelor sisteme jurisdicţionale din lume
pentru evidenţierea trăsăturilor distinctive ale acestora şi a fenomenelor de convergenţă sau de
aculturaţie juridică reprezintă un instrument important al cunoaşterii juridice în sensul ei de noosferă
a dreptului, dar şi un util câmp al aplicaţiilor practice, mai ales în complexa materie a justiţiabilităţii
internaţionale.
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Explice
 Descrie
 Utilizeze
 Analizeze
 Calculeze

 Toate, in integrum, valoarea euristica a diferitelor sisteme de drept analizate.


8. Conţinut
8.1

Curs

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

1.

Partea I: Aculturaţia juridică, habitudine
primară a comunităţilor omeneşti.

2.

Noţiuni definiţionale în dreptul privat
comparat.

2 ore

3.

Metodologia sociologică comparativistorică.

2 ore

2 ore

4.

Hermeneutici comparatiste moderne.

5.

Precursorii dreptului privat
comparat.

6.

Cercetări comparative metodice.

7.

Transformarea dreptului roman în
sistemul juridic civil romanogermanic (continental-european).

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

8.

9.

Izvoarele formale ale dreptului privat
continental-european si ale altor familii
de drept in registru civil: dreptul scris
(jus scriptum); cutuma (consuetudo,
mos majorum), doctrina juridica;
ratiunea judecatorului; izvoare
particulare de drept.
Partea a II-a: Organizarea judiciară în
unele state ale Uniunii Europene şi în
SUA.

10.

Aplicaţii comparative/

11.

Competenţele autorităţilor judiciare/

12.

Judecătorii şi auxiliarii justiţiei/

13.

Acţiuni, excepţii şi alte mijloace
procesuale (interdicte, stipulaţii, trimiteri
în posesiune, măsuri speciale)

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Lectie finala si recapitulativa + Exam
2 ore
subjecta
Bibliografie
Pentru Partea I:
1. Valerius M. Ciuca, Lectii de drept privat comparat, vol. I, Ed. Axis, Iasi, 2005;
2. Constantinesco, Leontin-Jean, Tratat de drept comparat, vol.I-II (Introducere în dreptul comparat), Ed. All,
Bucureşti, 1997;
3. Zlătescu, Victor Dan, Drept privat comparat, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 1997;
4. Legrand, Pierre, Dreptul comparat, Traducere şi cuvânt înainte de Raluca Bercea, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2001.
14.

Pentru Partea a II-a:
1. Valerius M. Ciucă (coordonator), L.Damşa, G.Durac, T.Rawlings, D.Stoica, M.Vîrnav, Lecţii de
drept privat comparat, vol. II, Ed. Fundaţiei AXIS, Iaşi, 2005;
2. Leontin-Jean Constantinesco, Tratat de drept comparat, vol. I-III, Ed. All, Bucureşti, 1997;
3. Victor Dan Zlătescu, Drept privat comparat, Ed. Oscar print, Bucureşti, 1997.
Referinţe principale:
1. Valerius M. Ciuca, Lectii de drept privat comparat, vol. I, Ed. Axis, Iasi, 2005;
2. Valerius M. Ciucă (coordonator), L.Damşa, G.Durac, T.Rawlings, D.Stoica, M.Vîrnav, Lecţii de
drept privat comparat, vol. II, Ed. Fundaţiei AXIS, Iaşi, 2005.
Referinţe suplimentare:

..
Seminar / Laborator

Metode de predare

Observaţii
2 ore

1.

Seminar introductiv

În cadrul seminarului sunt
aprofundate principalele teme
abordate la curs. Este
stimulată dezbatarea şi
problematizarea. Sunt audiate
şi comentate eseurile pe care
studenţii le prezintă în
conformitate cu programarea
realizată la începutul
semestrului.

2.

Partea I: Aculturaţia juridică, habitudine
primară a comunităţilor omeneşti.

-

//

-

3.

Noţiuni definiţionale în dreptul privat
comparat.

-

//

-

4.

Metodologia sociologică comparativistorică.

-

//

-

5.

Hermeneutici comparatiste moderne.

-

//

-

6.

Precursorii dreptului privat
comparat.

-

//

-

7.

Cercetări comparative metodice.

-

//

-

8.

Transformarea dreptului roman în
sistemul juridic civil romanogermanic (continental-european).

-

//

-

8.2

(ore şi referinţe bibliografice)

2 ore

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

9.

10.

Izvoarele formale ale dreptului privat
continental-european si ale altor familii
de drept in registru civil: dreptul scris
(jus scriptum); cutuma (consuetudo,
mos majorum), doctrina juridica;
ratiunea judecatorului; izvoare
particulare de drept.
Partea a II-a: Organizarea judiciară în
unele state ale Uniunii Europene şi în
SUA.

-

//

-

-

//

-

2 ore

11.

Aplicaţii comparative/

-

//

-

12.

Competenţele autorităţilor judiciare/

-

//

-

13.

Judecătorii şi auxiliarii justiţiei/

-

//

-

14.

Acţiuni, excepţii şi alte mijloace
procesuale (interdicte, stipulaţii, trimiteri
în posesiune, măsuri speciale)

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

-

//

-

Bibliografie: 1. Notele de curs
2. Valerius M. Ciucă, Lecţii de drept privat comparat, vol. I, Ed. Axis, Iasi, 2005
3. Valerius M. Ciucă (coordonator), L.Damşa, G.Durac, T.Rawlings, D.Stoica, M.Vîrnav, Lecţii
de drept privat comparat, vol. II, Ed. Fundaţiei AXIS, Iaşi, 2005

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Excelenta coroborare.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs
Curs prezential
10.5 Seminar/ Laborator
Seminar interactiv
10.6 Standard minim de performanţă
50%

Data completării
01.10.2018

Prin metoda socratica
Dialog + eseuri

Titular de curs
Prof. dr. Valeriu M. Ciucă

Data avizării in departament

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)
30%
70%

Titular de seminar
Dr. Vlad Vieriu

Director de departament
Lect. univ. dr.Dan Constantin TUDURACHE

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

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Drept
Drept privat
Drept
II Studii universitare de master
Dreptul Afacerilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar

Protecţia juridică a proprietăţii intelectuale
Lector univ. dr. Nicoleta Rodica Dominte
Lector univ. dr. Nicoleta Rodica Dominte
2.7 Regimul
2.4 An de studiu
2.5 Semestru
2.6 Tip de evaluare
II
I
Examen
discipinei
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2
curs
3.3. seminar/laborator
4
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
3.6. seminar/laborator
56 din care: 3.5. curs
28
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
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
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

OB

2
28
ore
55
51
35
1
2
0
144
200
8

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum

Dreptul proprietății intelectuale – reglementarea obiectelor
proprietății intelectuale în dreptul român

4.2 De competenţe
5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

Sala de curs cu videoproiector

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Cunoașterea noțiunilor prezentate la curs. Regulamentele,
Directivele europene și Convențiile internaționale din domeniul
proprietății intelectuale.
Sala de seminar cu videoproiector

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1. Capacitatea de a înţelege şi analiza noţiunile specifice dreptului proprietăţii intelectuale în plan
european și internațional
C2. Capacitatea de a interpreta şi aplica textele de lege în cazuri practice privind obiectele dreptului
proprietatii intelectuale
C3. Capacitatea de a derula o procedură de înregistrare în vederea dobândirii protecţiei juridice în
domeniul dreptului proprietăţii industriale la nivel comunitar şi internaţional
C4. Identificarea şi înţelegerea avantajelor protecţiei juridice la nivel comunitar şi internaţional.
C4. Abordarea comparatistă între obiectele proprietății intelectuale studiate
C5. Abordarea aspectelor evolutive din perspectiva introducerii unor noi obiecte și concepte în
domeniul proprietății intelectuale
CT1. Aplicarea dispoziţiilor din dreptul Uniunii Europene în materia dreptului proprietăţii intelectuale.
CT2. Identificarea şi utilizarea informaţiilor necesare pentru derularea unei proceduri de înregistrare
pe pagina Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale.
CT3. Formularea de propuneri privind modificarea legislației în vigoare

7.1. Obiectivul
general

În cadrul acestei discipline ne propunem să abordăm obiectele dreptului proprietăţii intelectuale în
cadrul reglementărilor Uniunii Europene şi al convenţiilor internaţionale aplicabile în materie. Vom
analiza regimul juridic al mărcilor, indicaţiilor geografice, brevetelor de invenţie, desenelor şi
modelelor, precum şi al dreptului de autor printr-o abordare comparatistă din perspectiva aspectelor
referitoare la dobândirea şi menţinerea protecţiei juridice.

7.2. Obiectivele
specifice

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Analizeze noţiunile dreptului de proprietate intelectuală din perspectivă comparatistă;
 Deruleze proceduri de înregistrare în forma clasică, dar și online, pentru obiectele dreptului
proprietăţii industriale la nivel comunitar şi internaţional;
 Aplice şi să interpreteze textele de lege în soluţionarea litigiilor din domeniul dreptului de
proprietate intelectuale;
 Formuleze interpretări noi din perspectiva modernizării cadrului juridic actual.
 Identifice surse bibliografice pe internet și să comenteze informațiile în dezbateri și referate;
Formuleze comentarii pertinente de analiză a problematicii studiate.

8. Conţinut
8.1
1.
2.
3.

Curs
Aspecte generale privind dreptul
proprietăţii intelectuale la nivel
european și internațional
Marca Uniunii Europene. Definitie.
Reglementare juridică. Condiţii de
validitate.
Marca Uniunii Europene. Procedura de
înregistrare şi Încetarea dreptului

Metode de predare
Prelegere interactivă.
Prezentare în power point.
Prelegere interactivă.
Prezentare în power point.
Prelegere interactivă.
Prezentare în power point.

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)
2 ore
2 ore
2 ore

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

exclusiv de exploatare.
Mărcile internaţionale. Definiţie.
Convenţii internaţionale aplicabile în
domeniu.
Mărcile internaţionale. Aranjamentul de
la Madrid şi Protocolul de la Madrid.
Condiţii de validitate. Procedura de
înregistrare. Încetarea dreptului exclusiv
de exploatare.
Indicaţii geografice şi denumiri de
origine. Regulamentele comunitare
aplicabile în domeniu. Definiţii. Condiţii
de înregistrare. Procedura de
înregistrare. Încetarea dreptului de
utilizare.
Denumiri de origine internaţionale.
Aranjamentul de la Lisabona din 1958.
Definitie. Condiţii la înregistrare.
Procedura de înregistrare. Importanţa
denumirlilor de origine internaţionale.
Dreptul de autor. Regulamentele
Uniunii Europene în materie: definiţie,
obiect, condiţii de protecţie juridică,
drepturi morale şi patrimoniale, limitele
dreptului de autor.
Dreptul de autor. Convenţiile
internaţionale aplicabile dreptului de
autor: definiţie, obiect, condiţii de
protecţie juridică, drepturi morale şi
patrimoniale, limitele dreptului de autor.
Drepturi conexe dreptului de autor.
Convenţii internaţionale: definiţie, obiect
drepturi morale şi patrimoniale,
transmiterea drepturilor conexe.
Desene şi modele comunitare. Definiţii.
Condiţii de validitate. Procedura de
înregistrare. Încetarea dreptului
exclusiv de exploatare.
Desene şi modeleinternaţionale.
Definiţii. Condiţii de validitate.
Procedura de înregistrare. Încetarea
dreptului exclusiv de exploatare.
Brevetul european. Definiţie. Obiect.
Condiţii de brevetabilitate.
Brevetul european. Procedura de
înregistrare. Încetarea dreptului exclusiv
de exploatare.
Brevetul european cu efect unitar.
Brevetul internaţional. Definiţie. Condiţii
de brevetabilitate. Procedura de
înregistrare. Încetarea dreptului exclusiv
de exploatare.

2 ore
Prelegere interactivă.
Prezentare în power point.
2 ore
Prelegere interactivă.
Prezentare în power point.
2 ore
Prelegere interactivă.
Prezentare în power point.
2 ore
Prelegere interactivă.
Prezentare în power point.
2 ore
Prelegere interactivă.
Prezentare în power point.
2 ore
Prelegere interactivă.
Prezentare în power point.
2 ore
Prelegere interactivă.
Prezentare în power point.
2 ore
Prelegere interactivă.
Prezentare în power point.
Prelegere interactivă.
Prezentare în power point.

2 ore
2 ore

Prelegere interactivă.
Prezentare în power point.
2 ore
Prelegere interactivă.
Prezentare în power point.

Bibliografie
Referinţe principale:
1. World Intellectualy Property Organisation, Introducere în proprietate intelectuală, Editura Roseti,
Bucureşti, 2001.
2. C.R. Romitan, P.R. Buta, Dreptul comunitar al proprietăţii intelectuale, Editura CHBeck, Bucureşti, 2008.
3. I. Macovei, Tratat de dreptul proprietăţii intelectuale, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2010.
4. V.Roş, O.Spineanu-Matei, D. Bogdan, Dreptul proprietăţii indutriale. Mărcile şi indicaţiile geografice.,
Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
5. V.Roş, O.Spineanu-Matei, D. Bogdan, Dreptul de autor şi drepturile conexe, Editura All Beck, Bucureşti,
2005.
6. N.R.Dominte, Dicţionar de dreptul proprietăţii intelectuale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009.
7. Mihaela Daciana Bolos, Marcile si indicatiile geografice in sistemul relatiilor internationale, Editura
Universul Juridic, Bucuresti, 2013.
8. Elena Grecu, Marcile comunitare. Ghid practic de inregistrare a marcilor in Uniunea Europeana, Editura
Universul Juridic, 2010.
Referinţe suplimentare:
1. Journal of Intellectual Property Law & Practice
2. Mihály Ficsor, Guide to the Copyright and Related Rights Treaties administered by WIPO and Glossary of
Copyright and Related Rights terms, editată de WIPO, Geneva, 2003.
3. François Greffe, Pierre-Baptiste Greffe, Traité des dessins et des modèles, Editura Litec, Paris, 2008.
8.2

Seminar / Laborator

Metode de predare

1.

Aspecte generale din dreptul proprietăţii
intelectuale din România.

Recapitulare.

2.

Marca Uniunii Europene.Semnele ce
pot constitui o marcă. Condiţii de
validitate la înregistrare.

3.

Marca Uniunii Europene. Condiţii de
validitate la înregistrare.
Doctrina passing off si post-sale
confusion în domeniul mărcilor.

4.

Mărcile internaţionale.Aspecte
procedurale la înregistrare.
Înregistrarea semnelor netradiţionale ca
marcă în contextul reglementărilor
internaţionale.

5.

Indicaţii geografice şi denumiri de
origine. Conflictul dintre marcă şi
indicaţie geografică şi/sau denumire de
origine.

6.

Reglementări speciale în domeniul
indicaţiilor geografice şi a denumirilor
de origine înregistrate pentru vinuri.

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)
2 ore

Dezbaterea şi interpretarea
noţiunilor teoretice şi a
textelor de lege prin aplicarea
acestora unor cazuri practice.

2 ore

Dezbaterea şi interpretarea
noţiunilor teoretice şi a
textelor de lege prin aplicarea
acestora unor cazuri practice.
Prezentare referat.
Dezbaterea şi interpretarea
noţiunilor teoretice şi a
textelor de lege prin aplicarea
acestora unor cazuri practice.
Prezentare referat.
Dezbaterea şi interpretarea
noţiunilor teoretice şi a
textelor de lege prin aplicarea
acestora unor cazuri practice.
Prezentare referat.
Dezbaterea şi interpretarea
noţiunilor teoretice şi a
textelor de lege prin aplicarea
acestora unor cazuri practice.

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Prezentare referat.

7.

Dreptul de autor. Obiectul dreptului de
autor. Operele arhitecturale – obiect al
dreptului de autor? Drepturile morale de
autor.

8.

Dreptul de autor. Drepturile
patrimoniale. Dreptul de suită –
argumente pro şi contra acestei
reglementări.

9.

10.

Limitele dreptului de autor. Fair use și
fair dealing.
Desene şi modele. Sisteme de
protecţie. Avantaje şi dezavantajele
protecţiei dreptului de autor pentru
operele de artă aplicate.

11.

Desene şi modele comunitare şi
internaţionale. Condiţii de validitate la
înregistrare. Desenele şi modelele
neînregistrate pot beneficia de protecţie
juridică?

12.

Brevetul european. Creaţii
nebrevetabile ca invenţii. Condiţii de
brevetabilitate.

13.

Brevetul european. Aspecte privind
procedura de înregistrare.
Brevetul european cu efect unitar.

14.

Brevetul internaţional. Condiţii de
validitate. Procedura de înregistrare.

Dezbaterea şi interpretarea
noţiunilor teoretice şi a
textelor de lege prin aplicarea
acestora unor cazuri practice.
Prezentare referat.
Dezbaterea şi interpretarea
noţiunilor teoretice şi a
textelor de lege prin aplicarea
acestora unor cazuri practice.
Prezentare referat.
Dezbaterea şi interpretarea
noţiunilor teoretice şi a
textelor de lege prin aplicarea
acestora unor cazuri practice.
Prezentare referat.
Dezbaterea şi interpretarea
noţiunilor teoretice şi a
textelor de lege prin aplicarea
acestora unor cazuri practice.
Prezentare referat.
Dezbaterea şi interpretarea
noţiunilor teoretice şi a
textelor de lege prin aplicarea
acestora unor cazuri practice.
Prezentare referat.
Dezbaterea şi interpretarea
noţiunilor teoretice şi a
textelor de lege prin aplicarea
acestora unor cazuri practice.
Prezentare referat.
Dezbaterea şi interpretarea
noţiunilor teoretice şi a
textelor de lege prin aplicarea
acestora unor cazuri practice.
Prezentare referat.
Dezbaterea şi interpretarea
noţiunilor teoretice şi a
textelor de lege prin aplicarea
acestora unor cazuri practice.

Bibliografie:
1. Journal of Intellectual Property Law & Practice
2. Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale
3. http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do
4. http://www.epo.org/index.html
5. http://www.wipo.int

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina contribuie la formarea abilităților profesionale specifice în corelația cu standardele profesionale
aplicabile profesiilor juridice.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Înţelegerea şi analizarea
dintr-o perspectiva
10.4 Curs
comparatista a problematicii
dreptului proprietăţii
intelectuale
Prezenţă, dialog în
explicarea şi soluţionarea
10.5 Seminar/ Laborator
cazurilor practice,
prezentare referat
10.6 Standard minim de performanţă

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Examen scris

60%

Dialog şi prezentare referat

40%

Elaborare referat (nota minimă 5) şi răspuns corect la cel puţin un subiect de pe biletul de examen.

Data completării
01.10.2018

Titular de curs
Lector univ. dr. Nicoleta Rodica
Dominte

Data avizării in departament

Titular de seminar
Lector univ. dr. Nicoleta Rodica
Dominte

Director de departament
Lect. univ. dr. Dan Constantin TUDURACHE

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

1.2 Facultatea

Facultatea de Drept

1.3 Departamentul

Drept privat

1.4 Domeniul de studii

Drept

1.5 Ciclul de studii

II - Master

1.6 Programul de studii / Calificarea

Dreptul afacerilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Managementul firmei

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf. dr. Ana-Maria BERCU

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Conf. dr. Ana-Maria BERCU

2.4 An de studiu

I

II

2.5 Semestru

2.6 Tip de evaluare

E

2.7 Regimul discipinei*

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2

curs

2

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56

din care: 3.5

curs

28

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele

50

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

40

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

24

Tutoriat

1

Examinări

4

Alte activităţi:

0

3.7 Total ore studiu individual

119

3.8 Total ore pe semestru

175

3.9 Număr de credite

7

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum

nu este cazul

4.2 De competenţe

nu este cazul

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

Studenții se vor prezenta la prelegeri.

5.2 De desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Prezentarea proiectului de seminar este stabilit de titular de comun
acord cu studenții.

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

C1. Elaborarea și implementarea de strategii în cadrul firmei:
a. Analiza mediului firmei în sensul stabilirii obiectivelor și strategiilor organizației;
b. Analiza alternativelor strategice organizaționale;
c. Analiza funcțiunilor firmei și a relațiilor dintre ele;
C2. Fundamentarea, adoptarea și implementarea deciziilor în cadrul firmei:
a. Analiza criteriilor care duc la adoptarea unei decizii în cadrul firmei;
b. Realizarea de analize financiare, analize strategice în vederea stabilirii viabilității alternativelor și
opțiunilor strategice;
C3. Utilizarea cunoștințelor dobândite în scopul aplicării metodelor și tehnicilor de management:
a. Stabilirea unui plan de implementare a strategiilor organizaționale, luând în considerare limitările
unei firme din piață;
b. Analiza resurselor strategice a firmei.

CT1. Să asume implicarea în activități de căutare de informații privind diverse domenii de activitate, în
sensul identificării oportunităților de afaceri și să se implice activ în procesul decizional managerial

7.1 Obiectivul
general

Cunoașterea particularităților managementului firmei în contextul dezvoltării afacerilor.

7.2 Obiectivele
specifice

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili:
▪ să explice principalele concepte legate de firmă și mediul acesteia;
▪ să identifice elementele componente ale unei strategii a firmei;
▪ să aprofundeze principalele funcțiuni ale firmei: funcțiunea de producție, funcțiunea comercială,
funcțiunea financiar-contabilă, funcțiunea de personal;
▪ să înțeleagă mecanismul decisional din cadrul firmei;
▪ să explice importanta responsabilității sociale a firmei.

8. Conţinut
Curs

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

1.

Firma. Noțiune, particularități.

Prelegere

2 ore
(BAM)
(NO; VI)

2.

Mediul firmei

Prelegere

2 ore
(BAM)
(BE; CGh)

3.

Strategia si management strategic în
cadrul firmei

Prelegere

2 ore
(BAM)
(NO; VI)

4.

Componentele unei strategii
organizaționale

Prelegere

2 ore
(BAM)
(NO; VI)

5.

Tipologia strategiilor organizaționale

Prelegere

2 ore
(BAM)
(NO; VI)

6.

Funcțiunile firmei. Noțiune și evoluție
conceptuală

Prelegere

2 ore
(BAM)
(BE; CGh)

7.

Funcția de coordonare a firmei

Prelegere

2 ore
(BAM)
(BE; CGh)

8.

Funcția de antrenare și control a
firmei

Prelegere

2 ore
(BAM)
(BE; CGh)

9.

Funcțiunea de personal

Prelegere

2 ore
(BAM)
(BE; CGh)

10.

Resursa umană și rolul său în firmă

Prelegere

2 ore
(BAM)
(BE; CGh)

11.

Atributele funcțiunii de management

Prelegere

2 ore
(BAM)
(NO; VI)

12.

Decizia strategică

Prelegere

2 ore
(BAM)
(NO; VI)

8.1

13.

Procesul decizional în cadrul firmei

Prelegere

2 ore
(BAM)
(NO; VI)
(IL; CE)

14.

Responsabilitatea socială a firmei

Prelegere

2 ore
(BAM)

Bibliografie
Referinţe principale:
1. Bercu, A.M., Strategii manageriale publice, Ed. Tritonic, Cluj-Napoca, 2013. (BAM)
2. Burduș, E., Căprărescu, Gh., Fundamentele managementului organizației, Ed. Economică, București,
1999.(BE; CGh)
3. Nicolescu, O., Verboncu, I., Managementul organizației, Ed. Economica, București, 2008.(NO;VI)
Referinţe suplimentare:
1. Ilieș, L., Crișan, E., Managementul firmei și planul de afaceri, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2009. (IL; CE)
2. Krajewski L.J., Ritzman P., Operations Management, Prentice Hall, 2003. (KLJ; RP)

Seminar / Laborator

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

1.

Noțiuni introductive

Explicația, conversația
euristică, dialogul

2 ore
(BAM)
(NO; VI)

2.

Analiza mediului intern al firmei

Problematizarea,
conversația euristică,
explicația

2 ore
(BAM)
(BE; CGh)

3.

Analiza mediului extern al firmei

Problematizarea,
conversația euristică,
explicația

2 ore
(BAM)
(NO; VI)

4.

Determinări conceptuale: strategie,
management strategic, politici, tactici

Problematizarea, explicația,
observația, studiul de caz

2 ore
(BAM)
(NO; VI)

5.

Componentele strategiei firmei

Explicația, studiul de caz,
problematizarea

2 ore
(BAM)
(NO; VI)

6.

Tipuri de strategii

Problematizarea, explicația,
observația, studiul de caz

2 ore
(BAM)
(BE; CGh)

7.

Noțiunea de funcții ale firmei. Evoluție

Explicația, studiul de caz,
problematizarea

2 ore
(BAM)
(BE; CGh)

8.

Funcțiunea de coordonare

Explicația, studiul de caz,
problematizarea

2 ore
(BAM)
(BE; CGh)

9.

Funcțiunea de antrenare și control

Explicația, studiul de caz,
problematizarea

2 ore
(BAM)
(BE; CGh)

10.

Funcțiunea de personal

Explicația, studiul de caz,
problematizarea

2 ore
(BAM)
(BE; CGh)

11.

Managerii și rolul lor în cadrul firmei

Problematizare, observație
dirijată, explicația

2 ore
(BAM)
(NO; VI)

8.2

Conceptul de decizie. Procesul
decizional

Problematizare, observație
dirijată, explicația

2 ore
(BAM)
(NO; VI)

13.

Procesul decizional strategic

Problematizare, observație
dirijată, explicația

2 ore
(BAM)
(NO; VI)
(IL; CE)

14.

Responsabilitatea socială a firmei

Problematizare, observație
dirijată, explicația

2 ore
(BAM)

12.

Bibliografie
1. Bercu, A.M., Strategii manageriale publice, Ed. Tritonic, Cluj-Napoca, 2013. (BAM)
2. Burduș, E., Căprărescu, Gh., Fundamentele managementului organizației, Ed. Economică, București,
1999.(BE; CGh)
3. Nicolescu, O., Verboncu, I., Managementul organizației, Ed. Economica, București, 2008.(NO;VI)
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Cursul oferă o pregătire de bază în domeniul managementului firmei și are rolul de a forma deprinderi și
aptitudini practice specifice profesiilor juridice, în sensul corelării cunoștințelor manageriale dobândite cu
cele de specialitate, în scopul înțelerii mecanismelor strategice și decizionale din cadrul firmei. Disciplina
este mereu înnoită cu ultimele noutăți din domeniu: noi standarde și noi practici privind managementul
firmei. De asemenea, studiile de caz sunt puternic ancorate în realitate, fiind analizate funcționarea și
evoluția firmelor.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs
Participare activă la orele de
seminar
Întocmirea unui proiect pe o
temă dată, prezentarea și
predarea la data stabilită

10.5 Seminar/ Laborator

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
în nota finală
(%)

Examen scris
E

80 %

Verificări periodice
EV

20 %

10.6 Standard minim de performanţă
Media activităților de curs și seminar să fie de minim 5
Data completării

Titular de curs

Titular de seminar

01.10.2018

Conf. dr. Ana-Maria Bercu

Conf. dr. Ana-Maria Bercu

Data avizării în departament

Director de departament
Lect. dr. Dan Constantin Tudurache

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

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Drept
Drept Privat
Drept
Master
Dreptul afacerilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
2.5 Semestru
II

Contractele comerciale internaționale
Prof. Dr. Carmen Tamara Ungureanu
Prof. Dr. Carmen Tamara Ungureanu
2.7 Regimul discipinei
II 2.6 Tip de evaluare
E

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
din care: 3.2
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.3. seminar/laborator
4
2
curs
din care: 3.5.
3.4 Total ore din planul de învăţământ
3.6. seminar/laborator
56
28
curs
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................

ore
54
45
40
1
4
0

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

144
200
8

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe
5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Noțiuni de dreptul comerțului internațional

2
28

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1. Capacitatea de a califica un contract comercial internațional.
C2. Capacitatea de a stabili competența instanței statale sau arbitrale sesizate pentru
soluționarea unui litigiu privind un contract comercial internațional.
C3. Capacitatea de a identifica legea aplicabilă pentru soluționarea fondului litigiului privind
un contract comercial internațional.
C4. Capacitatea de a înțelege și utiliza clauzele care pot fi inserate în contractele comerciale
internaționale.
C5. Capacitatea de a înțelege și interpreta conținutul contractelor comerciale internaționale.
CT1. Înțelegerea rolului contractului comercial internațional în relațiile comerciale
internaționale.
CT2. Utilizarea cunoștințelor din materia contractelor comerciale intenaționale pentru analiza
modurilor alternative de soluționare a litigiilor în domeniu.
CT3. Conștientizarea avantajelor și dezavantajelor progresului în domeniul formării
contractelor comerciale internaționale.

7.2. Obiectivele
specifice

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
Introducerea studenților masteranzi în mediul dreptului comerțului internațional.
Calificarea unui contract comercial internațional, prin apelarea la regulile de bază aplicabile
diferitelor tipuri de contracte.
Înțelegerea problemelor specifice unui litigiu privind un contract comercial internațional, prin
stabilirea instanței competente să soluționeze litigiul și, apoi, a legii aplicabile fondului
acestuia.
Interpretarea și utilizarea clauzelor specifice diferitelor tipuri de contracte comerciale
internaționale.
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Explice modul de încheiere, interpretare și executare a contractului comercial internațional.
 Descrie pașii pe care trebuie să îi urmeze un justițiabil/avocat/judecător/arbitru pentru a
ajunge la soluționarea unui litigiu referitor la un contract comercial internațional.
 Utilizeze regulile aplicabile diferitelor tipuri de contracte comerciale internaționale pentru a
putea califica un contract comercial internațional.
 Analizeze clauzele contractuale dintr-un contract comercial internațional.

8. Conţinut
8.1
1.

2.

3.

Curs
Noțiuni introductive. Contractul
comercial internațional.

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

Predare interactivă.
Dezbatere.

2 ore
prelegere

Legea aplicabilă contractului comercial
internațional. Norme conflictuale. Norme
materiale uniforme. Lex mercatoria.

Predare interactivă.
Dezbatere.

2 ore
prelegere

Principiile UNIDROIT. Încheierea,
interpretarea și executarea contractului
comercial internațional.

Predare interactivă.
Dezbatere.

2 ore
prelegere

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Conținutul contractelor de comerț
internațional.
Contracte
comerciale
utilizate
în
comerțul internațional. Contractul de
vânzare internațională.

Predare interactivă.
Dezbatere.

2 ore
prelegere

Predare interactivă.
Dezbatere.

2 ore
prelegere

Contracte comerciale utilizate în
comerțul internațional. Contractul de
vânzare internațională.

Predare interactivă.
Dezbatere.

2 ore
prelegere

Predare interactivă.
Dezbatere.

2 ore
prelegere

Predare interactivă.
Dezbatere.

2 ore
prelegere

Predare interactivă.
Dezbatere.

2 ore
prelegere

Predare interactivă.
Dezbatere

2 ore
prelegere

Predare interactivă.
Dezbatere.

2 ore
prelegere

Predare interactivă.
Dezbatere.

2 ore
prelegere

Predare interactivă.
Dezbatere.

2 ore
prelegere

Predare interactivă.
Dezbatere.

2 ore
prelegere

Contracte comerciale utilizate în
comerțul internațional. Contractul de
transport internațional.
Contracte comerciale utilizate în
comerțul internațional. Contractul de
intermediere.
Contracte comerciale utilizate în
comerțul internațional. Contractul de
concesiune.
Contracte comerciale utilizate în
comerțul internațional. Contractul de
licență.
Contracte comerciale utilizate în
comerțul internațional. Contractul de
know-how.
Contracte comerciale utilizate în
comerțul internațional. Contractul de
consulting-engineering.
Contracte comerciale utilizate în
comerțul internațional. Contractul de
leasing.

Contracte comerciale utilizate în
comerțul internațional. Contractul de
factoring.
Bibliografie
14.

Referinţe principale:
1. Carmen Tamara Ungureanu, Dreptul comerțului internațional. Contracte de comerț internațional,
Editura Hamangiu, București, 2014.
2. Ioan Macovei, Tratat de drept al comerţului internaţional, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
3. Dragoș-Alexandru Sitaru, Şerban-Alexandru Stănescu, Dreptul comerţului internaţional - Tratat Partea generală şi partea Specială, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2017.
4. Dumitru Mazilu, Tratat privind dreptul comerțului internațional, Editura Universul Juridic, București,
2011.
5. Dumitru A. P. Florescu, Liviu- Narcis Pîrvu, Contractele de comerț internațional, Ediția a II-a, Editura
Universul Juridic, București, 2009.
Referinţe suplimentare:
1. Carmen Tamara Ungureanu, Dreptul european privat al afacerilor, Editura Junimea, Iaşi, 2002.
..
Observaţii
8.2
Seminar / Laborator
Metode de predare

(ore şi referinţe bibliografice)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Autonomia de voință în contractele
comerciale internaționale.
Clauze contractuale privind
desemnarea instanței competente și
alegerea legii aplicabile.
Rolul arbitrajului în soluționarea litigiilor
referitoare la contractele comerciale
internaționale.
Internetul și contractele comerciale
internaționale.
Clauzele abuzive în contractele
comerciale internaționale.
Mijloace alternative de soluționare a
litigiilor referitoare la contractele
comerciale internaționale. Medierea.
Contractele comerciale internaționale
încheiate în formă electronică.
Contractele joint venture.
Contractul de lohn.

Prezentare și dezbatere.

2 ore
seminar

Studii de caz. Dezbateri.

2 ore
seminar

Studii de caz. Dezbateri.

2 ore
seminar

Dezbatere pe marginea unui
articol din doctrină. Aplicații
practice.
Dezbatere pe marginea unui
articol din doctrină. Aplicații
practice.

2 ore
seminar
2 ore
seminar

Prezentare și dezbatere.

2 ore
seminar

Prezentare și dezbatere.

2 ore
seminar

Dezbatere pe marginea unui
articol din doctrină. Aplicații
practice.

2 ore
seminar

Prezentare și dezbatere.

2 ore
seminar

10.

Clauza de hardship în contractul
comercial internațional.

Studii de caz. Discuții.

2 ore
seminar

11.

Clauzele boilerplate în contractul
comercial internațional.

Prezentare și dezbatere.

2 ore
seminar

12.

INCOTERMS

Prezentare și dezbatere.

2 ore
seminar

13.

Contractele internaționale de transport
aerian.

Prezentare și dezbatere.

2 ore
seminar

14.

Contractul internațional de agenție.

Prezentare și dezbatere.

2 ore
seminar

Bibliografie
1. Carmen Tamara Ungureanu, Dreptul comerțului internațional. Contracte de comerț internațional,
Editura Hamangiu, București, 2014.
2. Ioan Macovei, Tratat de drept al comerţului internaţional, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
3. Dragoș-Alexandru Sitaru, Şerban-Alexandru Stănescu, Dreptul comerţului internaţional - Tratat Partea generală şi partea Specială, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2017.
4. Dumitru Mazilu, Tratat privind dreptul comerțului internațional, Editura Universul Juridic, București,
2011.
5. Dumitru A. P. Florescu, Liviu- Narcis Pîrvu, Contractele de comerț internațional, Ediția a II-a, Editura
Universul Juridic, București, 2009.
6. Articole publicate de autori români și străini în reviste de specialitate.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Cunoștințele dobândite la materia „Contractele comerciale internaționale” vor asigura integrarea în
programele din domeniu. Pentru a satisface așteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi aceste cunoștințe trebuie valorizate prin coroborarea cu
cele acumulate în alte materii din sfera dreptului comerțului internațional și al dreptului afacerilor.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Participare activă, însușirea
noțiunilor teoretice.
Participare activă, aplicarea
practică a cunoștințelor
10.5 Seminar/ Laborator
dobândite la curs prin studii
de caz
10.6 Standard minim de performanţă
10.4 Curs

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

examen

60%

Prezentare a unor studii de
caz; prezentare a doctrinei
relevante în materia
tematicii de seminar

40%

Calificarea contractelor comerciale internaționale și cunoașterea regulilor de bază aplicabile fiecărui tip de
contract.

Data completării

Titular de curs
Prof. Dr. Carmen Tamara
UNGUREANU

Titular de seminar
Prof. Dr. Carmen Tamara
UNGUREANU

01.10.2018
Data avizării in departament

Director de departament
Lect. Univ. Dr. Dan Constantin TUDURACHE

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

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de DREPT
Drept privat
Drept
II - Master
Dreptul Afacerilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
2.5 Semestru
2

PROCEDURI NOTARIALE
Lect. dr. Codrin Macovei
Lect. dr. Codrin Macovei
4 2.6 Tip de evaluare

E

2.7 Regimul discipinei*

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
din care: 3.2
3.3 seminar/laborator
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
4
curs
din care: 3.5
3.4 Total ore din planul de învăţământ
3.6 seminar/laborator
56
28
curs
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ...................................

ore
53
53
33
1
4
0

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

144
200
8

4. Precondiţii (dacă este cazul)

4.1 De curriculum

4.2 De competenţe

Drept roman
Drept civil. Partea generală
Drept civil. Persoanele
Drept civil. Drepturi reale
Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor
Drept civil. Contracte
Drept civil. Succesiuni
Dreptul familiei
Drept funciar şi publicitate imobiliară
Teoria generală a dreptului
Buna cunoaştere a instituţiilor studiate la materiile indicate
anterior.

2
28

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

Codul civil și legislația conexă, Legea nr. 36/1995 și regulamentul
său de aplicare, Regulamentul UE nr. 650/2012

5.2 De desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Însușirea noțiunilor prezentate la curs

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1. Familiarizarea cu problematica activității notariale
C2. Examinarea şi discutarea structurii fiecărei proceduri notariale
C2. Crearea și dezvoltarea abilităților de analiză și înțelegere a mecanismelor care normează fiecare
procedură notarială
C3. Crearea și dezvoltarea abilităților de analiză și înțelegere a mecanismelor care normează
dreptul european al succesiunilor internaționale
C4. Crearea și dezvoltarea abilităților de analiză și înțelegere a mecanismelor care normează
succesiunile internaționale
C5. Abordarea aspectelor comparative între instituțiile studiate
CT1. Aplicarea noțiunilor învățate la materiile de drept civil din ciclul de licență și master
CT2. Cunoaşterea şi prezentarea avantajelor şi limitelor fiecărei proceduri notariale
CT3. Compararea soluţiilor şi metodelor adoptate de-a lungul timpului pentru reglementarea aceeași
instituții
CT4. Identificarea limitelor prezentei reglementări și redactarea de propuneri de lege ferenda

7.2 Obiectivele specifice

7.1 Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
Întrucât este o instituție fundamentală în cadrul sistemului de drept continental-european, notariatul
și activitatea sa vor fi studiate în spiritul logicii juridice analitice şi jurisprudenţialiste şi în acela al
sintezei de valori juridice universale.

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 înţeleagă şi să aplice cunoştinţele privind procedurile notariale;
 cunoască şi sa aplice cunoştinţele privind actele notariale;
 își însușească şi sa aplice cunoştinţele privind competențele notarului public;
 aibă capabilitatea de a căuta, prelucra şi analiza informaţii dintr-o varietate de surse bibliografice
şi să îndeplinească o procedură notarială;
 aibă idei noi privind aplicarea dispozițiilor legale;
 posede abilitatea de a lucra în echipă pentru a rezolva problemele juridice și tehnice;
 aibă capabilitatea să formuleze critici cu privire la stadiul actual din domeniu şi aceea de a
întrevedea direcţii noi de cercetare;
 iniţieze şi să administreze cu succes proiecte personale şi de grup;

aibă determinare și perseverenţă în realizarea sarcinilor primite și a responsabilităţilor asumate.

8. Conţinut
8.1

1.

Curs

Metode de predare
INTRODUCERE ÎN STUDIUL
ORGANIZĂRII ACTIVITĂȚII
NOTARIALE

Prelegerea care cuprinde
expunerea temei, explicaţii şi
metode interactive de dialog
cu studenţii în jurul unor
concepte, teorii şi studii de

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

A se vedea bibliografia
generală

caz.

2.

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII
NOTARIALE

-“-

-“-

3.

DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE
NOTARILOR PUBLICI

-“-

-“-

4.

PROCEDURA COMUNĂ A ACTELOR
NOTARIALE

-“-

-“-

5.

PROCEDURA COMUNĂ A ACTELOR
NOTARIALE

-“-

-“-

6.

AUTENTIFICAREA ÎNSCRISURILOR

-“-

-“-

7.

PROCEDURA SUCCESORALĂ
NOTARIALĂ

-“-

-“-

8.

PROCEDURA SUCCESORALĂ
NOTARIALĂ

-“-

-“-

9.

REGLEMENTAREA SUCCESIUNILOR
INTERNAȚIONALE

-“-

-“-

10.

CERTIFICATUL EUROPEAN DE
MOȘTENITOR

-“-

-“-

11.

PROCEDURA DIVORȚULUI

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

12.

13.

14.

LEGALIZAREA SEMNĂTURILOR ȘI A
SIGILIILOR; DAREA DE DATĂ CERTĂ
ÎNSCRUSURILOR; CERTIFICAREA
UNOR FAPTE
LEGALIZAREA COPIILOR DUPĂ
ÎNSCRISURI; EFECTUAREA ȘI
LEGALIZAREA TRADUCERILOR;
PRIMIREA ÎN DEPOZIT A
BUNURILOR
ALTE PROCEDURI NOTARIALE;
CONTROLUL ACTIVITĂȚII
NOTARIALE

Bibliografie
Referinţe principale:
1. Michel Grimaldi (coord.), Practique notariale, Les actes, Juris Classeur, vol 1 și 2, Ed. Lexis Nexis,
Paris, 2010;
2. Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod civil, Comentariu pe articole,
Ed. C.H. Beck, București, 2012;
3. Carmen Nicoleta Bărbieru, Codrin Macovei, Repere ale activității biroului notarial, Ed. Universul Juridic,
București, 2011;
4. Carmen Nicoleta Bărbieru, Tehnica redactarii unui contract, , Ed. Universul Juridic, București, 2014;
5. Ioana Olaru, Dreptul European al succesiunilor internaționale, Ed. Notarom, București, 2014;
6. Ioan Popa, Alin-Adrian Moise, Drept notarial, Editura Universul Juridic, București, 2013;
7. Uniunea națională a notarilor publici din România (lucrare colectivă), Actul autentic notarial între teorie și
practică, Ed. Notarom, București, 2014.

8.2

Seminar / Laborator

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

1.

INTRODUCERE ÎN STUDIUL
ORGANIZĂRII ACTIVITĂȚII
NOTARIALE

Activitatea de seminar se
axează pe următoarele
componente metodologice:
teoretice (întrebări, teste grilă,
scheme recapitulative),
demonstrative, practice
(speţe, modele de contracte),
feed-back, de
proiectare/planificare, de
antrenare.

2.

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII
NOTARIALE

-“-

-“-

3.

DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE
NOTARILOR PUBLICI

-“-

-“-

4.

PROCEDURA COMUNĂ A ACTELOR
NOTARIALE

-“-

-“-

5.

PROCEDURA COMUNĂ A ACTELOR
NOTARIALE

-“-

-“-

6.

AUTENTIFICAREA ÎNSCRISURILOR

-“-

-“-

7.

PROCEDURA SUCCESORALĂ
NOTARIALĂ

-“-

-“-

8.

PROCEDURA SUCCESORALĂ
NOTARIALĂ

-“-

-“-

9.

REGLEMENTAREA SUCCESIUNILOR
INTERNAȚIONALE

-“-

-“-

10.

CERTIFICATUL EUROPEAN DE
MOȘTENITOR

-“-

-“-

11.

PROCEDURA DIVORȚULUI

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

12.

13.

14.

LEGALIZAREA SEMNĂTURILOR ȘI A
SIGILIILOR; DAREA DE DATĂ CERTĂ
ÎNSCRUSURILOR; CERTIFICAREA
UNOR FAPTE
LEGALIZAREA COPIILOR DUPĂ
ÎNSCRISURI; EFECTUAREA ȘI
LEGALIZAREA TRADUCERILOR;
PRIMIREA ÎN DEPOZIT A
BUNURILOR
ALTE PROCEDURI NOTARIALE;
CONTROLUL ACTIVITĂȚII
NOTARIALE

A se vedea și
bibliografia specială

Bibliografie
1. Uniunea națională a notarilor publici din România (lucrare colectivă), Culegere de practică notarială,
Ed. Notarom, București, 2014.
2. Emil Bălan, Ghidul activității notariale, Ed. Tribuna Economică, București, 1998;
3. Constantin Sas, Activitatea notarială pe înțelesul tuturor, Ed. Marist, 2007.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina contribuie la formarea abilităților profesionale specifice în corelația cu standardele profesionale
aplicabile profesiilor juridice.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Asimilarea cunoştiinţelor şi
rezolvarea problemelor
enunţate
Însuşirea deprinderilor de
analiză şi prezentare
10.5 Seminar/ Laborator
enunţate la curs,
participarea la discuţii,
prezenţă activă
10.6 Standard minim de performanţă:
10.4 Curs

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Dialog

50%

Scris și Dialog

50%

10 prezențe la seminar; minim nota cinci la seminar; minim nota 5 la examenul de semestru (oral și scris)

Data completării
01.10.2018

Titular de curs
Lect. dr. Codrin Macovei

Data avizării in departament

Titular de seminar
Lect. dr. Codrin Macovei

Director de departament
Lect. dr. Dan Constantin Tudurache

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

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Drept
Drept privat
Drept
II - Master
Dreptul afacerilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
2.5 Semestru
II

DREPTUL CONCURENŢEI ŞI AL CONSUMATORULUI
Conf. dr. IRINESCU LUCIA
Conf. dr. IRINESCU LUCIA
2.7 Regimul discipinei*
II 2.6 Tip de evaluare
E

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
din care: 3.2
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.3 seminar/laborator
4
2
curs
din care: 3.5
3.4 Total ore din planul de învăţământ
3.6 seminar/laborator
56
28
curs
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ...................................

ore
59
40
50
1
4
0

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

119
175
7

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe
5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Noţiuni de dreptul concurenţei

2
28

Competenţe
profesionale

C1. Capacitatea de a folosi cunoştinţele dobândite în soluţionarea cazurilor practice
C2. Stabilirea paşilor care trebuie urmaţi în soluţionarea unui caz
C3. Furnizarea soluţiilor corecte
C4. Argumentarea soluţiilor propuse
C5. Capacitatea de a integra cunoştinţele acumulate

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate

CT1. Abilităţi de lucru în echipă
CT2. Abilităţi de comunicare orală
CT3. Abilităţi de sinteză şi de a întocmi proiecte individuale

7.1 Obiectivul
general

Însuşirea unor principii, noţiuni, concepte din dreptul concurenţei şi al consumatorului.
Cunoaşterea şi interpretarea legislaţiei în vigoare incidenţă în materia raporturilor de concurenţă.
Crearea unui vocabular specific domeniului.
Înţelegerea problematicii specifice din domeniul concurenţei şi al consumatorilor, în vederea
soluţionării unui litigiu referitor la încălcarea drepturilor concurenţilor şi ale consumatorilor.

7.2 Obiectivele
specifice

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Explice noţiunile predate;
 Descrie instituţiile specifice;
 Utilizeze regulile teoretice în rezolvarea unor cazuri practice;
 Analizeze pragmatic soluţiile posibile la care ajung în urma aplicării regulilor teoretice.

8. Conţinut
8.1
1.
2.

Curs
Politica
de
concurenţă.
Politica
europeană în doemniul protecţiei
consumatorului
Accesul la justiţie al concurenţilor şi
consumatorilor

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

expunerea temei, explicaţii,
dezbateri in sistem interactiv

2 ore
prelegere

expunerea temei, explicaţii,
dezbateri in sistem interactiv

2 ore
prelegere

3.

Înțelegerile monopoliste

expunerea temei, explicaţii,
dezbateri in sistem interactiv

2 ore
prelegere

4.

Abuzul de poziție dominantă

expunerea temei, explicaţii,
dezbateri in sistem interactiv

2 ore
prelegere

5.

Concentrarea economică

expunerea temei, explicaţii,
dezbateri in sistem interactiv

2 ore
prelegere

6.

Sancționarea practicilor
anticoncurențiale

expunerea temei, explicaţii,
dezbateri in sistem interactiv

2 ore
prelegere

7.

Practici comerciale neloiale

expunerea temei, explicaţii,
dezbateri in sistem interactiv

2 ore
prelegere

8.

Publicitatea comercială

expunerea temei, explicaţii,
dezbateri in sistem interactiv

2 ore
prelegere

9.

Dumping și subvenții

expunerea temei, explicaţii,
dezbateri in sistem interactiv

2 ore
prelegere

10.

Ajutorul de stat

expunerea temei, explicaţii,
dezbateri in sistem interactiv

2 ore
prelegere

11.

Politica de clemență

expunerea temei, explicaţii,
dezbateri in sistem interactiv

2 ore
prelegere

12.

Protecția consumatorului împotriva
clauzelor abuzive

expunerea temei, explicaţii,
dezbateri in sistem interactiv

2 ore
prelegere

13.

Protecșia consumatorilor în contractele
la distanță

expunerea temei, explicaţii,
dezbateri in sistem interactiv

2 ore
prelegere

expunerea temei, explicaţii,
dezbateri in sistem interactiv

2 ore
prelegere

Răspunderea profesionistului pentru
produsele cu defecte
Bibliografie
14.

Referinţe principale:
Giorgiu Coman, Evoluţia dreptului concurenţei, Ed. Hamangiu, Bucureşrti, 2015;
Ionel Didea, Dreptul european al concurenţei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
Felix Tudoriu, Cristina Aurora Popirţac, Drepturile consumatorilor, Ed. Universul Jurisic, Bucureşti, 2013;
Anca Nicoleta Gheorghe, Camelia Spasici, Dana Simona Arjoca, Dreptul consumaţiei, Ed. Hamangiu,
Bucureşti, 2012;
Giorgiu Coman, Concurenţa în dreptul intern şi european, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011;
Rodica Diana Apan, Protecţia juridică a consumatorilor. Creditul destinat consumului şi domeniile conexe,
Editura Sfera Juridică, Cluj- Napoca, 2007;
Katalin J. Cseres, Competition Law And Consumer Protection, Kluwer Law International, 2005
Referinţe suplimentare:
Victor Alistar, Cristina Banciu, Dreptul concurenței. Ghid practic, Ed. Hamangiu, 2013.
8.2

Seminar / Laborator

Metode de predare

1.

Autorităţi şi organisme cu rol
protecţia
concurenţei
şi
consumatorilor

în
a

Problematizarea, explicația,
analiză de caz. Dezbatere

2.

Protecţia
concurenţilor
şi
consumatorilor. Accesul la justiţei.

a

Problematizarea, explicația,
analiză de caz. Dezbatere

3.

Politica de concurenţă. Politica
europeană în domeniul protecţei
consumatorului

4.

Poziţia dominantă pe o piaţă şi abuzul
de poziţie dominantă

5.

Cartelul

Problematizarea, explicația,
analiză de caz. Dezbatere
Problematizarea, explicația,
analiză de caz. Dezbatere
Problematizarea, explicația,
analiză de caz. Dezbatere

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

2 ore
seminar
2 ore
seminar
2 ore
seminar
2 ore
seminar
2 ore
seminar

6.

Concentrări economice

Problematizarea, explicația,
analiză de caz. Dezbatere

7.

Concurenţa neloială

Problematizarea, explicația,
analiză de caz. Dezbatere

8.

Dumping şi subvenţii

Problematizarea, explicația,
analiză de caz. Dezbatere

9.

Practici comerciale ilicite care afectează
interesele consumatorilor

10.

Publicitatea comercială

Problematizarea, explicația,
analiză de caz. Dezbatere

11.

Politica de clemenţă

Problematizarea, explicația,
analiză de caz. Dezbatere

12.

Drepturile consumatorilor la încherierea
contractelor

13.

Protecţia consumatorilor în contractele
la distanţă

14.

Protecţia consumatorilor în cazul
produselor defectuoase

Problematizarea, explicația,
analiză de caz. Dezbatere

Problematizarea, explicația,
analiză de caz. Dezbatere
Problematizarea, explicația,
analiză de caz. Dezbatere
Problematizarea, explicația,
analiză de caz. Dezbatere

2 ore
seminar
2 ore
seminar
2 ore
seminar
2 ore
seminar
2 ore
seminar
2 ore
seminar
2 ore
seminar
2 ore
seminar
2 ore
seminar

Bibliografie
Giorgiu Coman, Evoluţia dreptului concurenţei, Ed. Hamangiu, Bucureşrti, 2015;
Ionel Didea, Dreptul european al concurenţei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
Felix Tudoriu, Cristina Aurora Popirţac, Drepturile consumatorilor, Ed. Universul Jurisic, Bucureşti, 2013;
Anca Nicoleta Gheorghe, Camelia Spasici, Dana Simona Arjoca, Dreptul consumaţiei, Ed. Hamangiu,
Bucureşti, 2012;
Giorgiu Coman, Concurenţa în dreptul intern şi european, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011;
Rodica Diana Apan, Protecţia juridică a consumatorilor. Creditul destinat consumului şi domeniile conexe,
Editura Sfera Juridică, Cluj- Napoca, 2007;
Katalin J. Cseres, Competition Law And Consumer Protection, Kluwer Law International, 2005
Referinţe suplimentare:
Victor Alistar, Cristina Banciu, Dreptul concurenței. Ghid practic, Ed. Hamangiu, 2013.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina contribuie la formarea abilităților profesionale specifice în corelația cu standardele profesionale
aplicabile profesiilor juridice.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

10.4 Curs

Participare activă, însușirea
noțiunilor teoretice

examen

20%

Participare activă, aplicarea
Prezentare a unor studii de
practică a cunoștințelor
caz; prezentare a doctrinei
80%
10.5 Seminar/ Laborator
dobândite la curs prin studii
relevante în materia
de caz
tematicii de seminar
10.6 Standard minim de performanţă
Frecvenţă; parcurgerea bibliografiei; participarea la dezbateri la seminar, dovedirea însuşirii noţiunilor
fundamentale

Data completării

Titular de curs
Conf. dr. Lucia IRINESCU

Titular de seminar
Conf. dr. Lucia IRINESCU

01.10.2018
Data avizării în departament

Director de departament
Lect. univ. dr. Dan Constantin TUDURACHE

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 An de studiu
2.5 Semestru
2
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Drept
Drept privat
Drept
II - Master
DREPTUL AFACERILOR

GEOPOLITICĂ ŞI MEDIILE DE AFACERI
Prof. univ. dr. Gheorghe IACOB
Prof. univ. dr. Gheorghe IACOB
2.7 Regimul discipinei*
4 2.6 Tip de evaluare
E

OB

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

ore
45
40
45
1
2
0

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

133
175
7

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

Nu este cazul

5.2 De desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Nu este cazul

1
14

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1. Cunoașterea și utilizarea corectă a terminologiei de specialitate
C2. Analiza impactului geopoliticii asupra mediilor de afaceri
C3. Cunoașterea funcțiilor diplomației economice
C4. Cunoașterea normelor juridice internaționale

CT1. Capacitatea de evaluare și autoevaluare
CT2. Lucrul în echipă

7.1 Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

Înţelegerea raportului complex între relaţiile politice internaţionale, drept şi economie la începutul
secolului XXI

7.2 Obiectivele
specifice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Să cunoască conceptele majore privind geopolitica şi mediile de afaceri.
 Să identifice şi să înţeleagă principalele probleme de geopolitică ale lumii actuale, legându-le de
economie şi de noile medii de afaceri.
 Să definească şi să cerceteze în manieră academică un subiect vizând relațiile între drept,
geopolitică şi mediile de afaceri.
 Să cunoască norme de drept care permit funcționarea normală a raporturilor internaționale și a
schimburilor economice

8. Conţinut
8.1
1.
2.

3.

4.

Curs
Relatia dintre faptul politic, drept,
geopolitică şi mediile de afaceri. O
introducere teoretică.
Relatia dintre faptul politic, drept,
geopolitică şi mediile de afaceri. O
introducere teoretică.
Globalizarea şi realizarea lumii
postideologice. Politică, drept
internațional, economie şi redefinirea
statutului de mare putere în lumea
contemporană
Globalizarea şi realizarea lumii
postideologice. Politică, drept
internațional, economie şi redefinirea
statutului de mare putere în lumea

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

Prelegerea dezbatere

Ore: 2; referințe: 2,4

Prelegerea dezbatere

Ore: 2; referințe: 2,4

Prelegerea dezbatere

Ore: 2; referințe: 5,8

Prelegerea dezbatere

Ore: 2; referințe: 5,8

contemporană

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Marii actori ai inceputului mileniului III.
Statele Unite ale Americii, Uniunea
Europeană şi Rusia
Marii actori ai inceputului mileniului III.
Statele Unite ale Americii, Uniunea
Europeană şi Rusia
“Noua lumea emergentă”: India, Brazilia
şi China
“Noua lumea emergentă”: India, Brazilia
şi China
UE - prezent şi perspective. Posibilităţi
de creştere, limite structurale și cadru
normativ
UE - prezent şi perspective. Posibilităţi
de creştere, limite structurale și cadru
normativ
Actorii organizaţionali şi instrumentele
lor juridice. ONU, Fondul Monetar
Internaţional, Banca Mondială şi NATO
Actorii organizaţionali şi instrumentele
lor juridice. ONU, Fondul Monetar
Internaţional, Banca Mondială şi NATO
Relaţiile politico-economice ale
României după aderarea la NATO şi
UE.
Relaţiile politico-economice ale
României după aderarea la NATO şi
UE.

Prelegerea dezbatere

Ore: 2; referințe: 12,15

Prelegerea dezbatere

Ore: 2; referințe: 12,15

Prelegerea dezbatere

Ore: 2; referințe: 7,8

Prelegerea dezbatere

Ore: 2; referințe: 7,8

Prelegerea dezbatere

Ore: 2; referințe: 8,15

Prelegerea dezbatere

Ore: 2; referințe: 8,15

Prelegerea dezbatere

Ore: 2; referințe: 11,13

Prelegerea dezbatere

Ore: 2; referințe: 11,13

Prelegerea dezbatere

Ore: 2; referințe: 4

Prelegerea dezbatere

Ore: 2; referințe: 4

Bibliografie
Referinţe principale:
1. Canton, James, Provocările viitorului. Principalele tendinţe care vor reconfigura lumea în următorii 5,
10, 20 de ani, Iaşi, 2010.
2. Claval, P., Geopoliticå şi geostrategie, Bucureşti, 2001.
3. Cooper, Robert, Destrămarea naţiunilor. Ordine şi haos în secolul XXI, Bucureşti, 2007.
4. Ezatti, Ezzatollah, Geopolitica secolului XXI, Bucureşti, 2009.
5. Ferguson, Niall, The War of the World. Twentieth-Century Conflict and the Descent of the West,
Penguin Books, 2006.
6. Howorth, Jolyon, European Security in the Coming Decade. Transatlantic, Regional and Global
Perspectives, Bucureşti, 2005.
7. Huntington, Samuel P., Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Bucureşti, 1998.
8. Khanna, Parag, Lumea a doua. Imperii şi influenţă în noua ordine globală, Iaşi, 2008.
9. Khan, Sylvain, Geopolitica Uniunii Europene, Chişinău, 2008.
10. Kemp, Geoffrey, Robert E. Harkavy, Strategic Geography and the Changing Middle East,
Washington, 1997.
11. Luttwak, Eduard N., “From Geopolitics to Geoeconomics. Logic of Conflict, Grammar of Commerce”,
in The National Interest, vara 1990.
12. Morghentau, Hans J., Politica între naţiuni. Lupta pentru putere şi lupta pentru pace, Iaşi, 2007.
13. Neumann, I.B., O. Waever (eds.), The Future of International Relations: Masters in the Making ?,
New-York, London, 1998.
14. Olson, Marcur, Creştrea şi declinul naţiunilor. Prosperitate, Stagflaţie şi rigidităţi sociale, Bucureşti,
1999.

15. Tunander, Ola, Pavel Baev, Victoria Ingrid Einagel (eds.), Geopolitics in post-wall Europe: Security,
Territory and Identity, London-New-Delhi, 2002.
16. Zakaria, Fareed, Lumea postamericană, Iaşi, 2009.
8.2

Seminar / Laborator

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)
Ore : 1
Referințe : 2,4,5

1.

Comunicare şi
contemporană.

protocol

în

lumea

Dezbatere, problematizare

2.

Comunicare şi
contemporană.

protocol

în

lumea

Dezbatere, problematizare

Ore : 1
Referințe : 2,4,5

3.

Comunicare şi
contemporană.

protocol

în

lumea

Dezbatere, problematizare

Ore : 1
Referințe : 2,4,5

4.

Semnificaţia diferenţelor culturale în
lumea globalizată.

Dezbatere, problematizare

Ore : 1
Referințe : 6,8,11

5.

Semnificaţia diferenţelor culturale în
lumea globalizată.

Dezbatere, problematizare

Ore : 1
Referințe : 6,8,11

6.

Semnificaţia diferenţelor culturale în
lumea globalizată.

Dezbatere, problematizare

Ore : 1
Referințe : 6,8,11

7.

Politici şi pieţe în economia globală. Falii
şi interferenţe. Studii de caz.

Dezbatere, problematizare

Ore : 1
Referințe : 10,12,15

8.

Politici şi pieţe în economia globală. Falii
şi interferenţe. Studii de caz.

Dezbatere, problematizare

Ore : 1
Referințe : 10,12,15

9.

Politici şi pieţe în economia globală. Falii
şi interferenţe. Studii de caz.

Dezbatere, problematizare

Ore : 1
Referințe : 10,12,15

10.

Politici şi pieţe în economia globală. Falii
şi interferenţe. Studii de caz.

Dezbatere, problematizare

Ore : 1
Referințe : 10,12,15

11.

Politici şi pieţe în economia globală. Falii
şi interferenţe. Studii de caz.

Dezbatere, problematizare

Ore : 1
Referințe : 10,12,15

12.

Politici şi pieţe în economia globală. Falii
şi interferenţe. Studii de caz.

Dezbatere, problematizare

Ore : 1
Referințe : 10,12,15

13.

Politici şi pieţe în economia globală. Falii
şi interferenţe. Studii de caz.

Dezbatere, problematizare

Ore : 1
Referințe : 10,12,15

14.

Politici şi pieţe în economia globală. Falii
şi interferenţe. Studii de caz.

Dezbatere, problematizare

Ore : 1
Referințe : 10,12,15

Bibliografie
1. Canton, James, Provocările viitorului. Principalele tendinţe care vor reconfigura lumea în următorii 5,
10, 20 de ani, Iaşi, 2010.
2. Claval, P., Geopoliticå şi geostrategie, Bucureşti, 2001.
3. Cooper, Robert, Destrămarea naţiunilor. Ordine şi haos în secolul XXI, Bucureşti, 2007.
4. Ezatti, Ezzatollah, Geopolitica secolului XXI, Bucureşti, 2009.
5. Pruteanu, Şt., Manual de comunicare şi negociere în afaceri, Iaşi, 2000.
6. Ferguson, Niall, The War of the World. Twentieth-Century Conflict and the Descent of the West,
Penguin Books, 2006.
7. Howorth, Jolyon, European Security in the Coming Decade. Transatlantic, Regional and Global
Perspectives, Bucureşti, 2005.
8. Huntington, Samuel P., Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Bucureşti, 1998.
9. Khanna, Parag, Lumea a doua. Imperii şi influenţă în noua ordine globală, Iaşi, 2008.
10. Khan, Sylvain, Geopolitica Uniunii Europene, Chişinău, 2008.

11. Kemp, Geoffrey, Robert E. Harkavy, Strategic Geography and the Changing Middle East,
Washington, 1997.
12. Luttwak, Eduard N., “From Geopolitics to Geoeconomics. Logic of Conflict, Grammar of Commerce”,
in The National Interest, vara 1990.
13. Morghentau, Hans J., Politica între naţiuni. Lupta pentru putere şi lupta pentru pace, Iaşi, 2007.
14. Neumann, I.B., O. Waever (eds.), The Future of International Relations: Masters in the Making ?,
New-York, London, 1998.
15. Olson, Marcur, Creştrea şi declinul naţiunilor. Prosperitate, Stagflaţie şi rigidităţi sociale, Bucureşti,
1999.
16. Tunander, Ola, Pavel Baev, Victoria Ingrid Einagel (eds.), Geopolitics in post-wall Europe: Security,
Territory and Identity, London-New-Delhi, 2002.
17. Zakaria, Fareed, Lumea postamericană, Iaşi, 2009.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Cursanții pot accesa mai ușor posturi în serviciile interne și externe ale diplomației românești și ale
structurilor euro-atlantice.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs
10.5 Seminar/ Laborator
10.6 Standard minim de performanţă

10.2 Metode de evaluare
Examen
Evaluare pe parcurs

10.3 Pondere în
nota finală (%)
60%
40%

Prezența la orele de curs și seminar

Data completării

Titular de curs

Titular de seminar

01.10.2018

Prof. univ. dr. Gheorghe IACOB

Prof. univ. dr. Gheorghe IACOB

Data avizării in departament

Director de departament
Lect. univ. dr. Dan Constantin TUDURACHE

