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FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi 

1.2 Facultatea  de Drept 

1.3 Departamentul Drept Public şi Drept Privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii1 Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept/Licenţiat în drept  

1.7 Durata studiilor 4 ani (8 semestre)  
1.8 Forma de învăţământ IF 

1.9 Anul universitar 2019-2020 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DREPT INTERNAȚIONAL PRIVAT 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Gabriela LUPȘAN 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Gabriela LUPȘAN 
2.4 Anul de  

studiu 

IV 2.5 Semestrul VII 2.6 Tipul 

de evaluare 

E7 2.7 

Regimul 

disciplinei2 

DO 2.8. Categoria 

disciplinei 3 

DS 2.9. Codul 

disciplinei 

DD4104 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor 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 

3.7 Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate  15 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.8. Total ore de studiu individual 60 

Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi 5 
3.9 Total ore pe semestru 125 
3.10 Numărul de credite 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior) 

4.1 de curriculum Drept civil. Teoria generală a actului juridic. Persoanele. Drepturi reale. Teoria obligațiilor. 

Contracte. Succesiuni 

4.2 de competenţe Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului - sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius Online, 

internet 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului / laboratorului 

- sală de seminar, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius Online, 

internet 

 
1 Licenţă, masterat, doctorat 
2 Obligatorie, opțională, facultativă 
3 Fundamentală (DF), de specialitate (DS), complementară (DC) 
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C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului dreptului internațional privat 
Definirea şi clasificarea teoriilor, paradigmelor şi principiilor utilizate în studiul dreptului interna’ional privat 

Utilizarea conceptelor și teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea şi interpretarea textelor de lege (normelor juridice) 

naţionale, europene şi internaţionale 

 
Aplicarea teoriilor, a principiilor și a conceptelor într-un context determinat 
Analiza datelor preliminare, interpretarea acestora, realizarea de clasificări şi a unor delimitări  conceptuale 
 

C.6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analizarea situaţiilor juridice, în încadrarea lor juridică şi în 

soluţionarea lor 
CUNOȘTINȚE 

•identificarea corectă a reglementărilor  în vigoare şi  utilizarea raţionamentelor juridice, cu valorificarea acestora în 

comunicarea profesională; 

•explicarea şi interpretarea modului în care fenomenul juridic se intersectează cu situaţiile de fapt (modul în care o situaţie de 

fapt dobândeşte semnificaţii în plan juridic). 

 

ABILITĂȚI 

•soluţionarea problemei de drept pe care o ridică o situaţie de fapt, prin utilizarea raţionamentelor juridice; 

•realizarea selecţiei corecte şi argumentate între mai multe soluţii care pot fi date unei situaţii de fapt; 

•elaborarea unui studiu şi/sau proiect profesional pornind de la  încadrarea juridică a unei situaţii de fapt cu un element de 

extraneitate.  
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 CT 1  Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor 

deontologice specifice domeniului dreptului internațional privat; 

 

  

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Pregătirea studenţilor cu temeinice cunoştinţe, cu privire la instituţiile 

juridice de drept internaţional privat. Studiul disciplinei Drept internațional 

privat urmăreşte realizarea unei viziuni sintetic integratoare asupra 

raporturilor de drept internațional privat, în special cele de drept civil, care 

prezintă un element de extraneitate, precum şi relaţia dintre dreptul român şi 

izvoarele de drept european în materie. Obiectivele disciplinei rezonează cu 

logica internă a planului de învăţământ şi care vizează o justă îmbinare a 

perspectivei general-teoretice asupra dreptului cu aceea de specialitate.  

7.2 Obiectivele specifice •capacitatea de a interpreta normele de drept în raport cu situaţiile concrete; 

•explicarea şi descrierea principiilor fundamentale, ale normelor de drept 

internaţional privat, precum şi a  mecanismului de aplicare a acestora; 

•identificarea izvoarelor dreptului internaţional privat şi aplicarea acestora 

la un caz concret;  

•precizarea importanţei codificării dreptului internaţional privat; 

•prezentarea instituţiilor specifice dreptului internaţional privat; 

•analizarea statutului juridic al cetăţeanului străin în România; 

•corelarea legislaţiei interne cu legislaţia altor ţări şi cu tratatele şi 

convenţiile internaţionale în vederea unei viziuni integratoare asupra 

reglementării relaţiilor de drept internaţional privat; 

•capacitatea de a susţine un discurs logic, coerent, de a argumenta opiniile, 

de a formula concluzii originale, de a utiliza corect limbajul juridic; 

•dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză, de evaluare şi autoevaluare, de 

adaptare la noi situaţii.  

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în studiul dreptului internaţional privat. Noţiunea şi 

caracterele raportului juridic cu element de extraneitate. Noţiunea 

şi structura normei conflictuale. Punctul de legătură. Clasificarea 

normelor conflictuale. Izvoarele dreptului internaţional privat 

prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte de lege, 

prezentări video, sistem e-learning 

4 ore 
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2. Calificarea şi conflictele de calificări. Legea după care se face 

calificarea. Retrimiterea.  

prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte de lege, 

prezentări video, sistem e-learning 

4 ore 

3. Ordinea publică în dreptul internațional privat. Frauda la lege în 

dreptul internaţional privat. Conflictul de legi. Aplicarea legii 

străine 

prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte de lege, 

prezentări video, sistem e-learning 

4 ore 

4. Condiţia juridică a străinilor în România prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte de lege, 

prezentări video, sistem e-learning 

4 ore 

5. Normele conflictuale referitoare la bunuri şi la drepturile reale. 

Normele conflictuale referitoare la actele juridice. Normele 

conflictuale privind faptele juridice  

prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte de lege, 

prezentări video, sistem e-learning 

4 ore 

6. Normele conflictuale privitoare la raporturile de familie şi la cele 

de drept succesoral 

prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte de lege, 

prezentări video, sistem e-learning 

4 ore 

7. Conflictele de jurisdicţie în dreptul internaţional privat  prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte de lege, 

prezentări video, sistem e-learning  

4 ore 

 

8.2 Seminar  Metode şi procedee didactice Observaţii 

1. Raportul de drept internaţional privat-definiţie, 

elemente, caractere juridice. Identificarea raporturilor de 

drept internaţional privat 

explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, analiza, sinteza, prezentări 

video, sistem e-learning 

2 ore 

2. Izvoarele dreptului internaţional privat. Regulamente 

europene 

explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, analiza, sinteza, prezentări 

video, sistem e-learning 

2 ore 

3. Norma conflictuală. Punctul de legătură. Analiză 

legislativă şi exemple 

explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, problematizarea, studiul de 

caz, analiza, sinteza, prezentări video, sistem 

e-learning 

2 ore 

4.  Calificarea şi retrimiterea. Speţe explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, problematizarea, studiul de 

caz, analiza, sinteza, prezentări video, sistem 

e-learning 

2 ore 

5. Ordinea publică în dreptul internaţional privat. Frauda 

la lege în dreptul internațional privat. Speţe 

explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, problematizarea, studiul de 

caz, analiza, sinteza, prezentări video, sistem 

e-learning 

2 ore 

6. Aplicarea legii străine explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, problematizarea, studiul de 

caz, analiza, sinteza, prezentări video, sistem 

e-learning 

2 ore 

7. Regimul juridic al străinului în România explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, problematizarea, studiul de 

caz, analiza, sinteza, prezentări video, sistem 

e-learning 

4 ore 

8. Normele conflictuale în materia bunurilor şi 

drepturilor reale. Spețe 

explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, problematizarea, studiul de 

caz, analiza, sinteza, prezentări video, sistem 

e-learning 

2 ore 

9. Normele conflictuale în materia actelor şi faptelor 

juridice. Spețe 

explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, problematizarea, studiul de 

caz, analiza, sinteza, prezentări video, sistem 

e-learning 

2 ore 

10. Normele conflictuale în materia relaţiilor de familie 

şi succesiuni. Spețe 

explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, problematizarea, studiul de 

caz, analiza, sinteza, prezentări video, sistem 

e-learning 

4 ore 

11. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor civile în 

România. Spețe 

explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, problematizarea, studiul de 

caz, analiza, sinteza, prezentări video, sistem 

e-learning 

2 ore 
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12. Conflictele de jurisdicţie în dreptul internaţional 

privat . Spețe 

explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, problematizarea, studiul de 

caz, analiza, sinteza, prezentări video 

2 ore 

8.3. Bibliografie 

Bibliografie obligatorie 

Ioan Macovei,  Tratat de drept internaţional privat, Editura Universul Juridic, București, 2017  

Sergiu Popovici, Drept internațional privat, Editura CH Beck, București, 2019 

Ana-Luisa Chelaru, Repere în dreptul internațional privat. Persoanele. Succesiunile. Familia, Editura Universul 

Juridic, București, 2018 

Cosmin Dariescu, Fundamentele dreptului internațional privat, Editura Universul juridic, București, 2018 

Claudiu-Paul Buglea, Drept internațional privat român - din perspectiva reglementărilor europene aplicabile în 

domeniu și a noului Cod civil român, ediția a II-a, Editura Universul Juridic, București, 2015 

Gabriela Lupșan, Ghid de drept internațional privat în materia dreptului familiei, Editura Magic Print Onești, 2014 

Flavius George Păncescu, Drept procesual civil internațional, Editura Hamangiu, București, 2014 

Dragoş-Alexandru Sitaru, Drept internaţional privat. Parte generală. Parte specială. Norme conflictuale în diferite 

ramuri si instituții ale dreptului privat, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013 

Sergiu Deleanu, Drept internaţional privat. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013 

Dan Lupaşcu, Diana Ungureanu, Drept internaţional privat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012 

 

Bibliografie complementară 

Ioan Chelaru, Ana-Luisa Chelaru, Străinii în România. Regimul juridic, Editura Universul Juridic, București, 2016 

Gabriel Boroi, Octavia Spineanu-Matei ş.a., Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, vol. II, Editura 

Hamangiu, Bucureşti, 2013 

Flavius-Antoniu Baias, Rodica Constantinovici, Eugen Chelaru, Ioan Macovei, Noul Cod civil. Comentariu pe articole, 

Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012 

Dan Lupaşcu, Nicoleta Cristuş, Practică judiciară şi legislaţie în materia dreptului internaţional privat, Editura 

Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009 

Adrian Constantin Tatar, Străinul rezident în România, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008 

Ion P. Filipescu, Andrei I. Filipescu, Tratat de drept internaţional privat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008 

Sandrine Clavel, Droit international prive, Edition Daloz, Paris, 2010 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei Drept internațional privat asigură atingerea rezultatelor învățării prin dobândirea competențelor 

profesionale necesare ocupațiilor specifice domeniului juridic, conform COR ISCO 08. Conținuturile ştiinţifice ale 

temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte centre universitare din ţară şi din 

străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul dreptului internațional privat şi valorifică practica 

judiciară recentă şi problematica actuală a reglementării instituţiilor de drept internațional privat. 

10. Evaluare  

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală (%) 

10.4 Evaluare finală  Se evaluează răspunsurile Examen scris 70 

10.5 Seminar  

 

Frecvenţă, elaborare referate, 

teme, teste grilă, participarea la 

dezbateri /procese simulate 

Evaluare continuă 30 

10.6 Standard minim de performanță 

- cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei transmise; 

-  activitate la seminar de 50 %. 

 

Data completării 

 

Semnătura titularului de curs 

 

Semnătura titularului de seminar 

01.09.2019 

 

 

Prof. univ. dr. Gabriela LUPȘAN 

__________________________ 

 

Prof. univ. dr. Gabriela LUPȘAN 

_________________________ 
 

Data avizării în departament  

Semnătura Directorului de departament 

12.09.2019 Lect. univ. dr. Iulian SAVENCO 

                                                                                  ________________ 


