
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT, 2017-2018 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Științe Economice și Drept 
1.3 Departamentul Drept şi Administraţie Publică 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Drept/ Specialist în domeniul juridic 
1.7 Forma de învăţământ IFR 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept internaţional privat 
2.2 Titularul disciplină (coordonator disciplină) Lect. univ. dr. Lavinia Olah 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Ramona Duminică 
2.4 Anul de studii IV 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei F/O 
  

3. Timpul total estimat 
3.1 Total ore din planul de înv. 40 3.2 Din care S.I. 20 3.3 SF/ST/L/P  20 
3.4 Total ore din planul de înv.  40 3.5 Din care S.I. 20 3.6 S 20 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 
din care:  
Echivalent ore curs forma IF 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 25 
Tutorat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi (exemplu: comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.7 Total ore studiu individual 105 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Număr de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Parcurgerea disciplinelor Drept civil, Dreptul familiei, Drept comercial 

4.2 De competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului ► Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar 
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte 
- Susţinerea testului de verificare 
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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• C.4. Interpretarea, corelarea și compararea instituțiilor  juridice din dreptul național, dreptuyl european 

și dreptul altor state 
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• Nu este cazul 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Obiectivele cursului constau în formarea limbajului juridic specific dreptului internaţional 
privat şi în însuşirea noţiunilor şi instituţiilor specifice acestei materii, precum: elementul de 
extraneitate, conflictul de legi, retrimiterea, calificarea şi conflictul de calificări, precum şi 
dobândirea cunoştinţelor referitoare la modul de aplicare al legii străine şi la normele 
conflictuale din diverse materii ale dreptului privat. 

7.2 Obiectivele specifice A. Obiective cognitive 
Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei 

 



 

Cunoaşterea  mecanismului de aplicare a normelor dreptului internaţional privat 
Înţelegerea normelor conflictuale şi corelarea în aplicare cu norma materială. 

B. Obiective procedurale 
Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice 
Însuşirea modului de aplicare a regulilor de soluţionare a conflictelor de legi generate 
de elementul de extraneitate 
Deprinderea studenţilor în elaborarea de raţionamente juridice în domeniul dreptului 
internaţional privat 
Înţelegerea şi corelarea diferitelor sisteme de drept în prezenţă şi aplicarea practică a 
acestora. 

C. Obiective atitudinale 
Conştientizarea creşterii importanţei dreptului internaţional privat în contextul înmulţirii 
raporturilor juridice cu element de extraneitate în care intră subiectele de drept  
Înţelegerea tendinţei de apropiere a dreptului internaţional privat român de alte 
sisteme de drept  
Înţelegerea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, a cunoaşterii actelor 
legislative noi şi a jurisprudenţei în domeniu. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Studiu individual (unităţi de învăţare) Nr. 
ore 

Metode de 
lucru 

Observaţii 
Resurse folosite 

U.1 

Ştiinţa dreptului internaţional privat  
1.2. Noţiunea dreptului internaţional privat şi delimitarea de alte 
ramuri de drept 
1.3. Domeniul dreptului internaţional privat 
1.4. Obiectul dreptului internaţional privat  

2 

- Utilizare 
facilităţi 
platformă e-
learning (chat, 
forum) 
- E-mail 
- Consultaţii 

Materialului didactic 
este divizat în unităţi 
de studiu, care 
facilitează învăţarea 
graduală şi 
structurată. 

U.2 

Continutul dreptului international privat  
2.1. Noţiunea de normă conflictuală 
2.2. Structura normei conflictuale 
2.3. Punctul de legătură 
2.4. Clasificarea normelor conflictuale 
2.5. Prezentare exemplificativă de norme conflictuale din 
diverse materii 
2.6. Norme materiale şi norme de aplicare imediată  

2 

U.3 

3. Metodele dreptului inetrnational privat  
3.1. Metoda conflictualistă 
3.2. Metoda normelor materiale 
3.3. Metoda normelor de aplicare imediată 
3.4. Metoda proper law 

2 

U.4 

4. Izvoarele dreptului international privat  
4.1. Noţiunea de izvor 
4.2. Izvoarele interne  
4.3. Izvoarele internaţionale  

2 

U.5 

5. Calificarea şi conflictul de calificări  
5.1. Noţiunea de calificare 
5.2. Factorii care determină calificarea 
5.3. Felurile calificării 
5.4. Importanţa calificării 
5.5. Noţiunea de conflict de calificări  
5.6. Legea după care se face calificarea  

2 

U.6 

6. Retrimiterea în dreptul internaţional privat  
6.1. Noţiunea şi condiţiile retrimiterii 
6.2. Controversa admiterii retrimiterii 
6.3. Formele retrimiterii 
6.4. Chestiuni incidentale în materia retrimiterii 
6.5. Cazuri în care nu se aplică retrimiterea 
6.6. Retrimiterea în dreptul internaţional privat roman  

2 

U.7 

7. Ordinea publică în dreptul internaţional privat  
7.1. Scurte consideraţii istorice 
7.2. Noţiunea de ordine publică 
7.3. Caracterele ordinii publice de dreptul internaţional privat 
7.4. Efectele invocării ordinii publice de dreptul internaţional 
privat 
7.5. Dispoziţii legale privind ordinea publică de drept 
internaţional privat român  
7.6. Ordinea publică în alte sisteme de drept  

2 

U.8 
8. Fraudarea legii în dreptul internaţional privat  
8.1. Noţiunea de fraudare a legii în dreptul internaţional privat şi 
modurile în care poate realiza 

2 

 



 

8.2. Delimitarea fraudării legii de alte instituţii juridice 
asemănătoare 
8.3. Condiţiile şi sancţionarea fraudării legii  

U.9 
9. Teoria conflictului de legi  
9.1. Conflictul de legi în timp şi spaţiu 
9.2. Conflictul mobil de legi  

2 

U.10 

10. Aplicarea dreptului străin şi condiţia juridică a străinilor  
10.1. Noţiunea legii străine şi necesitatea aplicării legii străine 
10.2. Formele aplicării legii străine  
10.3. Proba dreptului străin 
10.4. Interpretarea dreptului străin  
10.5. Condiţia juridică a străinilor 

2 

 
Bibliografie 
Baias, Flavius Antoniu, Constantinovici, Rodica, Chelaru, Eugen, Macovei, Ioan (coord.), Noul Cod Civil. Comentariu pe 
articole (art. 1-2264), Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2012. 
Duminică Ramona, Olah Lavinia, Drept international privat. Partea generală în reglementarea Noului Cod civil şi  a Noului 
Cod de procedură civilă, Ed. Sitech, Craiova, 2014. 
Duminică Ramona, Olah Lavinia, Drept international privat. Noțiuni teoretice și teste grilă. Manual universitar pentru 
învățământul cu frecvență redusă, în curs de editare la Editura Universităţii din Piteşti. 
Macovei, I., Drept internaţional privat în reglementarea Noului Cod civil şi de procedură civilă, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 
2011. 
 

8.2. Aplicaţii: Seminar Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a 
competențelor vizate, a modalităților de evaluare, distribuirea 
temelor pentru referate – 1 oră 

1 

- dialogul 
- dezbaterea 
lucru în echipa 
- conversaţia 
euristică 

 

Studiu de caz, 
prezentare temă de 

casă, test de 
verificare 

2 Ştiinţa dreptului internaţional privat  1 
3 Continutul dreptului international privat  2 
4 Metodele dreptului international privat  2 
5 Izvoarele dreptului international privat  2 
6 Calificarea şi conflictul de calificări  2 
7 Retrimiterea în dreptul internaţional privat  2 
8 Ordinea publică în dreptul internaţional privat  2 
9 Fraudarea legii în dreptul internaţional privat  2 

10 Teoria conflictului de legi  2 
11 Aplicarea dreptului străin şi condiţia juridică a străinilor 2 

 
Bibliografie 
Baias, Flavius Antoniu, Constantinovici, Rodica, Chelaru, Eugen, Macovei, Ioan (coord.), Noul Cod Civil. Comentariu pe 
articole (art. 1-2264), Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2012. 
Duminică Ramona, Olah Lavinia, Drept international privat. Partea generală în reglementarea Noului Cod civil şi  a Noului 
Cod de procedură civilă, Ed. Sitech, Craiova, 2014. 
Duminică Ramona, Olah Lavinia, Drept international privat. Noțiuni teoretice și teste grilă. Manual universitar pentru 
învățământul cu frecvență redusă, Editura Universităţii din Piteşti, 2017 
Macovei, I., Drept internaţional privat în reglementarea Noului Cod civil şi de procedură civilă, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 
2011. 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
• Însuşirea corectă a conceptelor specifice dreptului internaţional privat 
• Competenţele ce vor fi dobândite la nivelul disciplinei vor satisface  așteptările angajatorilor  din domeniul 

juridic, ale asociațiilor profesionale etc. 
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de 
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 
 

10.  Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere  

din nota finală 

10.4 SI (curs) 

 
- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 
 

 
 
 Evaluare finală – probă scrisă 
(test grilă) 

 
 
50 %  
 
 
 

 



 

10.5 Seminar 
Laborator /  
Tema de casă 

-participarea activă la seminar, 
implicarea în rezolvarea cazurilor 
practice şi a testelor grilă;  
- gradul de asimilare a cunoștințelor de 
specialitate 
- gradul de încadrare în cerinţele 
impuse în ceea ce priveşte realizarea 
referatului. 

 
Activitate seminar (expunerea 
liberă a studentului, chestionare 
orală) 
 
Test de verificare scris 
 
Prezentarea orală a referatelor 
 

 
10% 
 
 
 
20% 
 
  
20% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Cunoaşterea noţiunilor de bază ale dreptului internaţional privat 
2. Prezentarea la seminar a referatului 
3. Nota 5 la activităţile de seminar 
4. Nota 5 la evaluarea finală 

 
Data completării   Titular disciplină,                Titular de seminar, 
19 septembrie 2017      Lect. univ. dr. Olah Lavinia         Lect. univ. dr. Ramona Duminică 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
29 septembrie 2017      (prestator)   (beneficiar), 
        Lect. univ. dr. Daniela Iancu        Lect. univ. dr. Daniela Iancu 
 
 
 Director Centrul IFR 
                                                              Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 

 

 


