
 
 
 

 
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    2  
curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5.  28  
curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp        ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat 0 
Examinări 4 
Alte activităţi.........lecturi aleatorii comparatiste.......................... - 
 

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 Drept privat 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii II Studii universitare de master 
1.6 Programul de studii / Calificarea DREPTUL AFACERILOR 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Drept privat comparat 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Valeriu M. Ciucă 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. Valeriu M. Ciucă 
2.4 An de studiu I 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Licenta in Drept, Economie 

4.2 De competenţe 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 cu prezenţă obligatorie 



 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
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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 
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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. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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 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. 
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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 ore 

2. Noţiuni definiţionale în dreptul privat 
comparat.  

2 ore 

3. Metodologia sociologică comparativ-
istorică.  

2 ore 



 

4. Hermeneutici comparatiste moderne.  
2 ore 

5. Precursorii dreptului privat 
comparat.  

2 ore 

6. Cercetări comparative metodice.  
2 ore 

7. 
Transformarea dreptului roman în 
sistemul juridic civil romano-
germanic (continental-european).

 
2 ore 

8. 

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. 

 

2 ore 

9. 
Partea a II-a: Organizarea judiciară în 
unele state ale Uniunii Europene şi în 
SUA. 

 
2 ore 

10. Aplicaţii comparative/  
2 ore 

11. Competenţele autorităţilor judiciare/  
2 ore 

12. Judecătorii şi auxiliarii justiţiei/  
2 ore 

13. 

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

 

2 ore 

14. Lectie finala si recapitulativa + Exam 
subjecta  2 ore 

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. 
 
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: 



 
.. 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice)

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 ore 

2. 
Partea I: Aculturaţia juridică, habitudine 
primară a comunităţilor omeneşti.  
 

- //     - 

2 ore 

3. Noţiuni definiţionale în dreptul privat 
comparat. - //     - 

2 ore 

4. Metodologia sociologică comparativ-
istorică. - //     - 

2 ore 

5. Hermeneutici comparatiste moderne. - //     - 
2 ore 

6. Precursorii dreptului privat 
comparat. - //     - 

2 ore 

7. Cercetări comparative metodice. - //     - 
2 ore 

8. 
Transformarea dreptului roman în 
sistemul juridic civil romano-
germanic (continental-european). 

- //     - 
2 ore 

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. 

- //     - 

2 ore 

10. 
Partea a II-a: Organizarea judiciară în 
unele state ale Uniunii Europene şi în 
SUA. 

- //     - 
2 ore 

11. Aplicaţii comparative/ - //     - 
2 ore 

12. Competenţele autorităţilor judiciare/ - //     - 
2 ore 

13. Judecătorii şi auxiliarii justiţiei/ - //     - 
2 ore 

14. 

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

- //     - 

2 ore 



 

 

 

 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
13.09.2021 Prof. dr. Valeriu M. Ciucă Prof. dr. Valeriu M. Ciucă 
  

 
 

 

Data avizării in departament Director de departament 
24.09.2021 Conf. dr. Septimiu PANAINTE 

 

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 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs Prezenţă minim 30% Prin metoda socratica 30% 
10.5 Seminar/ Laborator Seminar interactiv Dialog + eseuri 70% 
10.6 Standard minim de performanţă             
Pentru recunoaşterea rezultatelor din activitatea seminarială şi din prezenţa la cursuri, este necesară 
obţinerea a cel puţin 50% din punctele examenului oral. 


