
  

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

* 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 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 23 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 
Tutoriat 4 
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
 

3.7 Total ore studiu individual 94 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Număr de credite 6 
 

 

 

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 Centrul de Studii Europene 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studii / Calificarea Drept european 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept internaţional privat european în raporturi de comerț 
internațional 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Carmen Tamara Ungureanu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. Dr. Carmen Tamara Ungureanu 
2.4 An de studiu II 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Noțiuni de drept internațional privat 
4.2 De competenţe  

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului  



  

 
 

 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C1. Capacitatea de a califica un litigiu de drept internațional privat european.  
C2. Capacitatea de a distinge aspecte de comerț internațional în contextul dreptului 
internațional privat european. 
C3. Capacitatea de a stabili competența instanței statale sau arbitrale sesizate și de a face 
conexiunea cu instrumentele aplicabile raporturilor de comerț internațional. 
C4. Capacitatea de a identifica legea aplicabilă pentru soluționarea fondului litigiului. 
C5. Capacitatea de a trasa liniile cooperării judiciare europene în situații ce implică raporturi 
de comerț internațional. 
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CT1. Înțelegerea modului de funcționare a mecanismului dreptului internațional privat 
european în cazul aplicării acestuia raporturilor de comerț internațional 
CT2. Utilizarea cunoștințelor de drept internațional privat european pentru analiza modurilor 
alternative de soluționare a litigiilor de drept privat. 
CT3. Deschiderea spre colaborarea la nivel european și internațional în materie. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1.
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Introducerea studenților masteranzi în mediul dreptului  internațional privat european cu 
aplicabilitate în sfera raporturilor de comerț internațional. 
Calificarea unui litigiu de drept privat, prin apelarea la criteriile specifice utilizate în dreptul 
european. Corelația dreptului internațional privat european cu dreptul comerțului 
internațional. 
Înțelegerea bazelor dreptului internațional privat european și aplicarea regulilor acestuia în 
soluționarea litigiilor comerciale cu element de extraneitate, prin stabilirea autorității 
competente să soluționeze litigiile și, apoi, a legii aplicabile fondului acestora. 
 

7.
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice mecanismul de funcționare a dreptului internațional privat european legat de 

raporturile de comerț internațional 
 Descrie pașii pe care trebuie să îi urmeze un justițiabil/avocat/judecător/arbitru pentru a 

ajunge la soluționarea unui litigiu în Uniunea Europeană, litigiu care privește raporturi de 
comerț internațional. 

 Utilizeze regulile de competență și regulile de conflict cuprinse în principalele regulamente 
europene din materia dreptului privat. 

 Analizeze metode alternative de soluționare a litigiilor în materie civilă și europeană la nivel 
european.  

 Coopereze pe plan european și internațional cu cei implicați în soluționarea unui litigiu de 
drept internațional privat european. 
 
 
 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice) 
2 ore 

1. 

Noțiuni introductive. Disciplina dreptului 
internațional privat european. Izvoarele 
dreptului internațional privat european. 
Regulamentul european. Corelația 
dintre dreptul internațional privat 
european și raporturile de comerț 

Predare interactivă. 
Dezbatere.  

Prelegere față în față 
sau pe platforma Cisco 
Webex 



  

 
 

internațional. Rolul Curții de Justiție a 
Uniunii Europene (CJUE).  

2. 

Comerțul online și offline în Uniunea 
Europeană. Legislație aplicabilă 
raporturilor comerciale cu element de 
extraneitate 

Predare interactivă. 
Dezbatere. 

Prelegere față în față 
sau pe platforma Cisco 
Webex 

3. 

Comerțul  online și offline în Uniunea 
Europeană. Contracte tradiționale și 
electronice de adeziune. Soluționarea 
litigiilor 

Predare interactivă. 
Dezbatere. 

Prelegere față în față 
sau pe platforma Cisco 
Webex 

4. 

Comerțul electronic în Uniunea 
Europeană. Industria datelor : 
participanți, operațiuni, soluționarea 
litigiilor  

Predare interactivă. 
Dezbatere. 

Prelegere față în față 
sau pe platforma Cisco 
Webex 

5. 
Economia colaborativă și dreptul 
internațional privat european. 
 

Predare interactivă. 
Dezbatere. 

Prelegere față în față 
sau pe platforma Cisco 
Webex 

6. 
Investițiile internaționale în Uniunea 
Europeană. Tipuri de investiții și de 
investitori.  

Predare interactivă. 
Dezbatere. 

Prelegere față în față 
sau pe platforma Cisco 
Webex 

7. 

Investițiile internaționale în Uniunea 
Europeană.  Mijloace de protecție a 
investitorilor străini în Uniunea 
Europeană. Rolul tratatelor bilaterale și 
multilaterale. Treaty shopping 
 

Predare interactivă. 
Dezbatere. 

Prelegere față în față 
sau pe platforma Cisco 
Webex 

8. 

Investițiile internaționale în Uniunea 
Europeană.  Soluționarea litigiilor. Rolul 
Comisiei Europene. O posibilă MIC 
(Multilateral Investment Court)  

Predare interactivă. 
Dezbatere. 

Prelegere față în față 
sau pe platforma Cisco 
Webex 

9. 

Întreprinderile și dreptul internațional 
privat european. Naționalitatea și legea 
aplicabilă. Grupuri de societăți/societăți 
multinaționale  

Predare interactivă. 
Dezbatere. 

Prelegere față în față 
sau pe platforma Cisco 
Webex 

10. 

Întreprinderile și dreptul internațional 
privat european. Responsabilitatea 
socială a întreprinderilor (Corporate 
social responsibility) 

Predare interactivă. 
Dezbatere 

Prelegere față în față 
sau pe platforma Cisco 
Webex 

11. 

Răspunderea delictuală a 
profesioniștilor/întreprinderilor în 
Uniunea Europeană. Regulamentul 
864/2007 (Roma II) privind legea 
aplicabilă obligaţiilor necontractuale. 

Predare interactivă. 
Dezbatere. 

Prelegere față în față 
sau pe platforma Cisco 
Webex 

12. 
Răspunderea pentru produse a 
profesioniștilor/întreprinderilor în 
Uniunea Europeană.  

Predare interactivă. 
Dezbatere. 

Prelegere față în față 
sau pe platforma Cisco 
Webex 

13. 
Soluționarea alternativă a litigiilor de 
comerț internațional în Uniunea 
Europeană 

Predare interactivă. 
Dezbatere. 

Prelegere față în față 
sau pe platforma Cisco 
Webex 

14. 

Arbitrajul și dreptul internațional privat 
european. Recunoașterea și 
executarea hotărârilor în spațiul Uniunii 
Europene. 

Predare interactivă. 
Dezbatere. 

Prelegere față în față 
sau pe platforma Cisco 
Webex 



  

 
 

Bibliografie  
 

1. Geert van Calster, European Private International Law, Second Edition, Hart Publishing, 
Portland, 2016, USA 

2. Alberto De Franceschi, European Contract Law and the Digital Single Market. The 
Implications of the Digital Revolution, Intersentia Publishing, Belgium, 2016 

3. Faye Fangfei Wang,  Law of Electronic Commercial Transactions Contemporary Issues in the 
EU, US and China, Second Edition, Routledge, London, 2014 

4. Angelos Dimopoulos, EU Foreign Investment Law, Oxford University Press, UK, 2011 
5. Marc Bungenberg, Jorn Griebel, Steffen Hindelang (eds),  International Investment Law and 

EU Law, Springer, 2011 
6. Cees Van Dam, European Tort Law, Second Edition, Oxford University Press, 2013 
7. Paula Giliker (ed.), Research handbook on EU Tort Law, Edward Elgar Publishing, UK, 2017 
8. Vesna Lazic´, Steven Stuij (editors), International Dispute Resolution, Springer, 2018 

Textele regulamentelor studiate, disponibile în baza de date eur-lex (http://eur-lex.europa.eu). 
.. 
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice)

1. Delimitări și precizări. Norme soft law și 
hard law. Jurisprudența CJUE. Prezentare și dezbatere. 

Seminar față în față sau 
pe platforma Cisco 
Webex 

2. Vânzarea internațională de mărfuri și 
Regulamentul Roma I  Studii de caz. Dezbateri. 

Seminar față în față sau 
pe platforma Cisco 
Webex 

3. Regulamentul Roma I și lex mercatoria  
 Studii de caz. Dezbateri. 

Seminar față în față sau 
pe platforma Cisco 
Webex 

4. 

Internetul și dreptul internațional privat 
european. Brokerii de date. Transferul 
transnațional de date și incidența GATS 
(General Agreement on Trade in 
Services) 

Dezbatere pe marginea unui 
articol din doctrină. Aplicații 
practice. 

Seminar față în față sau 
pe platforma Cisco 
Webex 

5. Locul prosumatorului în dreptul 
internațional privat european. Aplicații practice. 

Seminar față în față sau 
pe platforma Cisco 
Webex 

6. 
Investitori-persoane fizice. Business 
angels. Investitori –societăți 
multinaționale 

Prezentare și dezbatere. 
Seminar față în față sau 
pe platforma Cisco 
Webex 

7. Mijloace de protecție a investitorilor 
străini în Uniunea Europeană. Prezentare și dezbatere. 

Seminar față în față sau 
pe platforma Cisco 
Webex 

8. MIC (Multilateral Investment Court) pe 
agenda UNCITRAL 

Dezbatere pe marginea unui 
articol din doctrină. Aplicații 
practice. 

Seminar față în față sau 
pe platforma Cisco 
Webex 

9. Societățile multinaționale/grupurile de 
societăți în spațiul european. Prezentare și dezbatere. 

Seminar față în față sau 
pe platforma Cisco 
Webex 

10. 
Responsabilitatea socială a 
întreprinderilor. Conexiunea cu 
drepturile omului și dreptul mediului 

Studii de caz. Discuții. 
Seminar față în față sau 
pe platforma Cisco 
Webex 

11. 
Răspunderea civilă delictuală pentru 
delictul săvârșit prin intermediul mass 
media și forum shopping. 

Prezentare și dezbatere. 
Seminar față în față sau 
pe platforma Cisco 
Webex 

12. Răspunderea pentru produse a  
întreprinderilor (product liability) Prezentare și dezbatere. 

Seminar față în față sau 
pe platforma Cisco 
Webex 



  

 
 

 

 

 
Data completării 
08/09/2020 

Titular de curs 
Prof. Dr. Carmen Tamara Ungureanu 

Titular de seminar 
Prof. Dr. Carmen Tamara 
Ungureanu 

   
   
Data avizării în departament 
30.09.2020 

Director de departament, 
Prof. Univ. Dr. Gabriela Pascariu 

  
 

13. 

Medierea la nivelul Uniunii Europene și 
implicațiile ei asupra normelor de drept 
internațional privat european. 
Soluționarea online a litigiilor în spațiul 
european 

Prezentare și dezbatere. 
Seminar față în față sau 
pe platforma Cisco 
Webex 

14. 

Regulamentul Bruxelles I și procedurile 
paralele în fața unei instanțe naționale 
și a unui tribunal arbitral  
 

Prezentare și dezbatere. 
Seminar față în față sau 
pe platforma Cisco 
Webex 

Bibliografie 
 
1. Vesna Lazic´, Steven Stuij (editors), Brussels Ibis Regulation. Changes and Challenges of the 

Renewed Procedural Scheme, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2017, The Netherlands 
2. Peter Stone, Youseph Farah (editors), Research Handbook on EU Private International Law, Editura 

Edward Elgar,   Cheltenham, 2015, UK. 
3. Michael Bogdan, Ulf Maunsbach, EU Private International Law: An ECJ Casebook, Editura Europa 

Law Publishing, Groningen, 2012, Olanda. 
4. Articole în limba engleză recomandate masteranzilor pentru fiecare activitate de seminar în parte și 

transmise acestora pe platforma elearning. Aceste materiale sunt permanent aduse la zi în funcție de 
evoluția instituțiilor și situațiilor analizate. 

5. Jurisprudenţa de pe site-ul Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene (www.curia.europa.eu). 

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

Cunoștințele dobândite în materia dreptului internațional privat european 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 european și al dreptului comerțului internațional. 

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 scris în sala de 
curs sau pe platforma 
elearning 

60% 

10.5 Seminar/ Laborator 

Participare activă, aplicarea 
practică a cunoștințelor 
dobândite la curs prin studii 
de caz 

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

40% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Cunoașterea mecanismului de funcționare a dreptului internațional privat european și a conexiunii acestuia 
cu raporturile de comerț internațional. 


