
 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2019-2020 

Anul de studiu IV / Semestrul II 
 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Drept și Științe Sociale 

1.3. Departamentul  De Științe Juridice și Administrative 

1.4. Domeniul de studii Drept 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/calificarea* Drept 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Drept internațional privat 2.2. Cod disciplină DRIV10 

2.3. Titularul activităţii de curs Conf. univ. dr. Cetean-Voiculescu Laura 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Conf. univ. dr. Cetean-Voiculescu Laura 

2.5. Anul de studiu IV 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O 
– obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

O 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţămînt 

48 din care: 3.5. curs 24 3.6. seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 48 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13 

Tutoriat - 

Examinări 4 

Alte activităţi ……. - 

3.7 Total ore studiu individual 77 

3.8 Total ore din planul de învăţământ* 48 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite** 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - nu este cazul 

4.2. de competenţe - nu este cazul 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu videoproiector. 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului - nu este cazul 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic 
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul 
european şi dreptul altor state 
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă 
de drept concretă. 

Competenţe transversale - 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Amplificarea şi diversificarea relaţiilor internaţionale, creează condiţii pentru naşterea, 
într-o măsură tot mai mare a unor raporturi juridice între  persoane fizice, între persoane 
juridice ori între persoane fizice şi persoane juridice, cuprinzând unul sau mai multe 
elemente de extraneitate, internaţionale sau străine, care aparţin dreptului internaţional 
privat. Prin raporturile ce se stabilesc între state, ca subiecte de drept internaţional public, 
şi cele dintre persoanele fizice sau persoanele juridice, cu elemente de extraneitate, 
fiecare stat participă la schimbul internaţional de valori materiale şi spirituale, la diviziunea 
internaţională a muncii. Prin mijloacele sale specifice, dreptul internaţional privat 
contribuie la întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale ale ţării noastre.  

7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea şi aprofundarea aspectelor teoretice şi practice în materia dreptului 
internaţional privat este utilă practicienilor, studenţilor şi juriştilor care studiază aceste 
probleme, menirea sa este de a contribui la pregătirea temeinică a studenţilor şi la 
aprofundarea cunoştinţelor de către practicieni. 
 Cursul de faţă est structurat în două părţi, respectiv Partea generală şi Partea 
specială, care oferă studenţilor cunoştinţe teoretice despre instituţiile dreptului 
internaţional privat, care în activitatea instructiv-educativă se completează cu aspectele 
practice, ce vor fi prezentate cu ocazia dezbaterii fiecărei teme. 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

 
Prelegere, 
Exemplificări 

2 ore 



Conversaţie 

Tema I. Considerații preliminare: definiția dreptului internațional privat român, trăsături, 
obiect 

Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie 

2 ore 

Tema II. Raportul de drept internațional prvat român  

Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie 

2 ore 

Tema III. Norma conflictuală  Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie 

2 ore 

Tema IV. Izvoarele dreptului internațional provat român Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie 

2 ore 

Tema V. Teoria conflictelor de legi Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie 

2 ore 

Tema VI. Aplicarea dreptului străin. Legea străină. Legea națională. Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie 

2 ore 

Tema VII.  Condiția juridică a străinilor în România Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie 

2 ore 

Tema VIII. Starea și capacitatea persoanei fizice și juridice în dreptul internațional privat 
român. 

Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie 

2 ore 

Tema IX.  Statutul familial în dreptul internațional privat român. Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie 

2 ore 

Tema X. Norma conflictuală cu bunuri și drepturile reale. Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie 

2 ore 

Tema XI. Norma conflictuală cu privire la moștenire, act juridic, obligații.  Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie 

2 ore 

Tema XII. Competenţa în dreptul internaţional privat şi efectele hotărârilor judecătoreşti 
străine. 

Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie 

2 ore 

Seminarii: 

Seminarul 1: Elemente generale referitoare la dreptul internațional privat 

Studiul de caz (speța), 
conversația, 
demonstrația, repetiția, 
exemplificarea, 
metoda referatului, 
testul grilă ș.a. 

2 ore 

Seminarul 2: Norma conflictuală 

Studiul de caz (speța), 
conversația, 
demonstrația, repetiția, 
exemplificarea, 
metoda referatului, 
testul grilă ș.a. 

2 ore 

Seminarul 3: Raportul juridic de drept internațional privat român 

Studiul de caz (speța), 
conversația, 
demonstrația, repetiția, 
exemplificarea, 
metoda referatului, 
testul grilă ș.a. 

2 ore 

Seminarul 4: izvoarele dreptului internațional privat român 

Studiul de caz (speța), 
conversația, 
demonstrația, repetiția, 
exemplificarea, 
metoda referatului, 
testul grilă ș.a. 

2 ore 

Seminarul 4: Teoria conflictelor de legi 

Studiul de caz (speța), 
conversația, 
demonstrația, repetiția, 
exemplificarea, 
metoda referatului, 
testul grilă ș.a. 

2 ore 

Seminarul 5: Aplicarea dreptului străin. Legea străină. Legea națională 

Studiul de caz (speța), 
conversația, 

2 ore 



demonstrația, repetiția, 
exemplificarea, 
metoda referatului, 
testul grilă ș.a. 

Seminarul 6: Condiția juridică a străinilor 

Studiul de caz (speța), 
conversația, 
demonstrația, repetiția, 
exemplificarea, 
metoda referatului, 
testul grilă ș.a. 

2 ore  

Seminarul 7: starea și capacitatea personaelor în dreptul internațional privat român 

Studiul de caz (speța), 
conversația, 
demonstrația, repetiția, 
exemplificarea, 
metoda referatului, 
testul grilă ș.a. 

 

Seminarul 8: Statutul familial în dreptul internațional privat român 

Studiul de caz (speța), 
conversația, 
demonstrația, repetiția, 
exemplificarea, 
metoda referatului, 
testul grilă ș.a. 

 

Seminarul 9: Bunurile și drepturile reale în dreptul internațional privat român 

Studiul de caz (speța), 
conversația, 
demonstrația, repetiția, 
exemplificarea, 
metoda referatului, 
testul grilă ș.a. 

 

Seminarul 10: Moștenirea și actul juridic în dreptul internațional privat român 

Studiul de caz (speța), 
conversația, 
demonstrația, repetiția, 
exemplificarea, 
metoda referatului, 
testul grilă ș.a. 

 

Semianrul 11: Obligațiile în dreptul internațional privat român 

Studiul de caz (speța), 
conversația, 
demonstrația, repetiția, 
exemplificarea, 
metoda referatului, 
testul grilă ș.a. 

 

Seminarul 12: Norme de procedură în materie de drept internațional privat 

Studiul de caz (speța), 
conversația, 
demonstrația, repetiția, 
exemplificarea, 
metoda referatului, 
testul grilă ș.a. 

 

Bibliografie 
Laura Cetean-Voiculescu, ”Drept internațional privat român”, Editura Pro Universitaria, București, 2019, Ediția a doua revăzută și 
adăugită; 
Laura Cetean-Voiculescu, ”Drept internațional privat român”, Editura Pro Universitaria, București, 2017 
I. Filipescu, A. Filipescu, Tratat de drept internaţional privat, ediţie revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005. 
A. Fuerea, Drept internaţional privat, Ediţia a II-a revăzută şi revizuită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005. 
F. Ciutacu, Drept internaţional privat, note de curs, Editura Themis Cart, Slatina, 2006. 
O. Ungureanu, C. Jugastru, Editura All Beck, Bucureşti, 2002. 
M. Jacotă, Drept internaţional privat, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1976. 
H. Batiffol, P. Lagarde, Droit international privé, Paris, 1970. 
D.A. Sitaru, Tratat de drept internaţional privat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000. 
Ş. Făt, Drept internaţional privat, note de curs, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, 2005. 
Legea nr. 105/22.09.1992, cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, actualizată 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținuturile disciplinei sunt astfel stabilite încât să fie conforme așteptărilor reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 
profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul juridic și administrativ. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs Volumul cunoştinţelor Examen scrisl, cu 2 subiecte. 60 

10.5 Seminar/laborator 
Organizarea conţinutului  

2 lucrări scrise, pe teme comunicate la 
seminar și rezolvarea testului grilă și a speței 

la examenul parțial 

Total 30, 
obținute după 
cum urmează: 

Elaborarea și prezentarea a 
două lucrări practice 

Evaluarea lucrării 
Prezentarea lucrării 

10 
10 



 

Rezolvarea testului grilă și a 
speței la examenul parțial 

Rezolvarea testului grilă și speței la 
examenul parțial. În caz de promovare a 

examenului parțial cu minim nota 7, materia 
examinată va fi eliminată din lista cu 

subiectele orale supuse examinării finale. 

10 

10.6 Standard minim de performanţă:  
Prezentarea corectă a cel puțin unui subiect dintre cele două primite la examinarea orală. 
Criterii de evaluare: 

  1 punct pentru întocmirea lucrării practice (referat pe temă comunicată la seminar) 
  1 punct pentru prezentarea lucrării practice (referat pe o temă comunicată la seminar) 
  1 punct pentru rezolvarea testului parțial 
  3 puncte subiectul 1 primit la examenul oral.  
  3 puncte subiectul 2 primit la examenul oral 
  1 punct din oficiu 
  Total 10 puncte. 

 
Data completării      Semnătura titularului de curs    
  
       Semnătura titularului de curs    
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
   
 
 
 


