
 
 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 
din care: 3.2      
curs 

2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 
din care: 3.5.    
curs 

24 3.6. seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 34 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 23 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 27 

Tutoriat 0 

Examinări 5 

Alte activităţi................................... - 

 

3.7 Total ore studiu individual 89 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Număr de credite 5 

 

 

 

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 Master, Ciclul II de studii 

1.6 Programul de studii / Calificarea Dreptul Afacerilor 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei 
PROBLEME DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT IN 
DREPTUL AFACERILOR 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conferențiar univ. dr. DARIESCU COSMIN 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conferențiar univ. dr. DARIESCU COSMIN 
2.4 An de studiu I 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare E  2.7 Regimul discipinei OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum - 
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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 Studentul va fi capabil să: 
C1. determine instanţele competente să soluționeze litigiile de Dreptul afacerilor cu 
element de extraneitate; 
C2. să descopere (în tratatele de asistență juridică, în regulamentele Uniunii Europene 
sau în Codul civil) normele conflictuale aplicabile diverselor raporturi juridice de Dreptul 
afacerilor cu element de extraneitate. 
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 CT1. Studentul va dobândi aptitudinea interpretării normelor juridice în lumina 
principiilor fundamentale consacrate pe plan internaţional şi 
CT2. îşi va însuşi deprinderile necesare atât pentru încheierea principalelor actelor 
juridice cu parteneri străini cât şi pentru apărarea peste hotare a drepturilor sale 
subiective.  

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7
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l Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu normele de competenţă internaţională şi cu 
cele conflictuale aplicabile în materia raporturilor juridice de Dreptul afacerilor cu element 
de extraneitate. 
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 La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 descrie principalele etape ale soluţionării unui proces civil internaţional; 
 explice noţiunile fundamentale de conflict de jurisdicţii, conflict de legi,  recunoaştere a 

hotărârilor judecătoreşti străine şi exequatur; 
 utilizeze resursele web pentru a descoperi informaţii despre dreptul străin; 
 analizeze şi să interpreteze normele româneşti şi străine de Drept internaţional privat în 

vederea soluţionării corecte atât a conflictelor de jurisdicţii cât şi a conflictelor de legi; 
 descopere, să prelucreze și să analizeze informații dintr-o varietate de surse 

bibliografice; 
 formuleze critici cu privire la stadiul actual al reglementărilor; 
 întrevadă noi direcții de cercetare. 
 

8. Conţinut 

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

1. Consideraţii prealabile 

Prelegere, discuţii 2 ore 
Dariescu, Cosmin, 
Probleme de drept 
internațional privat în 
dreptul afacerilor. Suport 
de curs, 2022, pp.5-15. 
 

2. 

Soluţionarea conflictelor de jurisdicţie în 
interiorul Uniunii Europene. Regula 
generală, competențele exclusive și 
competențele speciale. 

Prelegere, discuţii 2 ore 
Rebeca, Ion, Drept 
internațional privat 
european, Editura 
Hamangiu, 
București,2019, pp.326-



 
 

 
 

358.  
 

3. 

Soluţionarea conflictelor de jurisdicţie în 
interiorul Uniunii Europene cu privire la 
contractele de asigurări, a celor 
încheiate cu consumatorii și al celor 
individuale de muncă. Litispendența și 
conexitate. 

Prelegere, discuţii 2 ore 
Rebeca, Ion, Drept 
internațional privat 
european, Editura 
Hamangiu, 
București,2019, pp.359-
412.  
 

4. 

Alte norme de competenţă 
internaţională obligatorii pentru 
instanţele române. Tratatele de 
asistenţă juridică în materie civilă și  
Codul de procedură civilă 

Prelegere, discuţii 2 ore 
Dariescu, Cosmin, 
Probleme de drept 
internațional privat în 
dreptul afacerilor. Suport 
de curs, 2022, pp.25-32. 
 

5. 
Recunoaşterea şi exequatur-ul 
hotărârilor judecătoreşti străine în 
materie comercială provenite din U.E.  

Prelegere, discuţii 2 ore 
Rebeca, Ion, Drept 
internațional privat 
european, Editura 
Hamangiu, 
București,2019, pp.413-
462. 
 

6. 
Recunoaşterea şi exequatur-ul 
hotărârilor arbitrale străine în materie 
comercială 

Prelegere, discuţii 2 ore 
Dariescu, Cosmin, 
Probleme de drept 
internațional privat în 
dreptul afacerilor. 
Suport de curs, 2022, 
pp.50-55. 
 

7. 
Proceduri europene speciale: somația 
de plată și cererile cu valoare redusă  

Prelegere, discuţii 2 ore 
Rebeca, Ion, Drept 
internațional privat 
european, Editura 
Hamangiu, 
București,2019, pp.477-
501 (pentru somația de 
plată) și  Dariescu, 
Cosmin, Probleme de 
drept internațional 
privat în dreptul 
afacerilor. Suport de 
curs, 2022, pp.65-69 
(pentru cererile cu 
valoare redusă). 
 

8. 
Conflicte de legi în materia contractelor 
internaționale. Principiile 
Regulamentului Roma I 

Prelegere, discuţii 2 ore 
Rebeca, Ion, Drept 
internațional privat 
european, Editura 
Hamangiu, 
București,2019, pp.190-
215. 



 
 

 
 

9. 

Legea aplicabilă contractelor 
internaționale potrivit Convenției 
interamericane (Mexico, 1994) și a 
Principiilor de la Haga (2015) 

Prelegere, discuţii 2 ore 
Dariescu, Cosmin, 
Probleme de drept 
internațional privat în 
dreptul afacerilor. 
Suport de curs, 2022, 
pp.80-83. 

10. 

Legea aplicabilă bunurilor mobile 
corporale în curs de transport, navelor, 
aeronavelor și vehiculelor rutiere sau 
feroviare 

Prelegere, discuţii 2 ore 
Dariescu, Cosmin, 
Probleme de drept 
internațional privat în 
dreptul afacerilor. 
Suport de curs, 2022, 
pp.83-87 

11. 
Conflicte de legi în materia delictelor. 
Regulamentul Roma II 

Prelegere, discuţii 2 ore 
Rebeca, Ion, Drept 
internațional privat 
european, Editura 
Hamangiu, 
București,2019, pp.216-
241. 

12. 
Conflicte de legi în materia delictelor. 
Tratatele de asistenţă juridică în materie 
civilă. 

Prelegere, discuţii 2 ore 
Dariescu, Cosmin, 
Probleme de drept 
internațional privat în 
dreptul afacerilor. 
Suport de curs, 2022, 
pp.88-95. 

 
Bibliografie  
 
Referinţe principale: 

 Dariescu, Cosmin, Probleme de drept internațional privat în dreptul afacerilor. Suport de curs, 
2022. 

 Rebeca, Ion, Drept internațional privat european, Editura Hamangiu, București,2019.  
 

Referinţe suplimentare: 

 Bobei, Radu Bogdan, Curs de drept internațional cu privire numai asupra comerțului, Editura 
C.H.Beck, București, 2019. 

 Codreanu, Andreea-Lorena, Legea aplicabilă în procesul civil internațional și competența 
internațională a instanțelor, Editura Universitară, București, 2019. 

 Leș, Ioan, Jugastru,Călina (coordonatori),Bodoașcă, Teodor, Circa,Adrian, Hurubă, Eugen, 
Lozneanu,Verginel,Tabacu, Andreea. Tratat de drept procesual civil. Volumul II. Căile de atac. 
Dispoziții privind asigurarea unei practici judiciare unitare. Procedurile speciale. Executarea silită. 
Procesul civil internațional. Ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 
2020. 

 Macovei, Ioan, Tratat de drept internațional privat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017. 

 Popovici Sergiu, Drept internațional privat, Editura C.H. Beck, București, 2019. 

 Sitaru, Dragoş-Alexandru,  Drept internaţional privat. Parte generală. Partea specială. Norme 
conflictuale în diferite ramuri şi instituţii ale dreptului privat, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2013. 

 Ungureanu, Carmen, Tamara, Drept internațional privat european în raporturi de comerț 
internațional, Editura Hamangiu, București, 2021. 
 
 



 
 

 
 

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

1. 
Distribuirea temelor de referat si măsuri 
organizatorice 

 2 ore 

2. 
Normele de competenţă internaţională 
prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 
1215/2012-Brussels I reformulat.  

Prezentarea de referate, 
discuţii, analiză de speţe 

2 ore 
Rebeca, Ion, Drept 
internațional privat 
european, Editura 
Hamangiu, 
București,2019, pp.326-
412. 
 
 

3. 
Normele de competenţă internaţională 
alternativă, prevăzute în Codul de 
procedură civilă românesc.  

Prezentarea de referate, 
discuţii, analiză de speţe 

2 ore 
Dariescu, Cosmin, 
Probleme de drept 
internațional privat în 
dreptul afacerilor. Suport 
de curs, 2022, pp.30-33. 
 

4. 
Ipostazele convenției de alegere a 
forului în procesul civil internațional 

Prezentarea de referate, 
discuţii, analiză de speţe 

2 ore 
Dariescu, Cosmin, 
Probleme de drept 
internațional privat în 
dreptul afacerilor. Suport 
de curs, 2022, pp.7-13. 
 

5. 

Recunoaşterea şi executarea 
hotărârilor judecătoreşti străine conform 
Regulamentului (UE) nr. 1215/2012-
Brussels I reformulat; 

Prezentarea de referate, 
discuţii, analiză de speţe 

2 ore 
Viorel, Georgeana, 
Recunoașterea și 
executarea în România 
a hotărârilor 
judecătorești conform 
Regulamentului (UE) 
nr. 1215/2012 și a 
Codului de procedură 
civilă, Editura Universul 
Juridic, București, 2021, 
pp.208-313. 

6. 
Regimul juridic al Titlului Executoriu 
European conform Regulamentului 
(CE) nr. 805/2004 

Prezentarea de referate, 
discuţii, analiză de speţe 

2 ore 
Rebeca, Ion, Drept 
internațional privat 
european, Editura 
Hamangiu, 
București,2019, pp.417-
428. 
 
 
 

Bibliografie: 
Referințe principale: 

 Dariescu, Cosmin, Probleme de drept internațional privat în dreptul afacerilor. Suport de curs,2022. 
 Rebeca, Ion, Drept internațional privat european, Editura Hamangiu, București,2019. 
 Viorel, Georgeana, Recunoașterea și executarea în România a hotărârilor judecătorești conform 

Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 și a Codului de procedură civilă, Editura Universul Juridic, 
București, 2021. 



 
 

 
 

 

 

 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
16.09 2022 Conf. univ. dr. DARIESCU COSMIN Conf. univ. dr. DARIESCU COSMIN 
  

 
 

Data avizării în departament Director de departament 

23.09.2022 Conf. univ. dr. Septimiu Panaite 
 

 
Referințe suplimentare: 

 Bărbieru, Carmen Nicoleta, Dariescu, Cosmin, Fișe de Drept internațional privat, Editura Universul 
Juridic, București, 2020. 

 Diaconu Nicoleta, Crăciunescu, Adrian Dumitru, Procesul civil internațional în contextul 
exigențelor juridice contemporane, Editura Universul Juridic, București, 2021. 

 Popovici, Sergiu, Executarea silită transfrontalieră:instrument de consolidare a creditului, Editura 
C.H. Beck, București, 2015; 

 Sitaru, Dragoş-Alexandru,  Drept internaţional privat. Parte generală. Partea specială. Norme 
conflictuale în diferite ramuri şi instituţii ale dreptului privat, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2013. 
 

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

Disciplina contribuie la formarea abilităților profesionale specifice în corelația cu standardele profesionale 
aplicabile profesiilor juridice. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs clasic    

10.5 Seminar/ Laborator 
clasic 

parcurgerea bibliografiei; 
participarea la dezbateri la 
seminar, dovedirea însușirii 
noțiunilor fundamentale prin 
promovarea unui test 
obligatoriu (EVP), alcătuit 
din întrebări cu răspuns tip 
grilă și din întrebări cu 
răspuns deschis. 
Promovarea EVP-ului este 
obligatorie pentru intrarea în 
evaluarea finală (EF). 

Evaluare continuă şi 
evaluare sumativă : 
răspunsuri la seminar, 
referat, test de seminar 

30 

10.6 Evaluare finală  Corectitudinea răspunsurilor  

Test scris, alcătuit atât din 
întrebări cu răspuns de tip 
grilă cât și din întrebări cu 
răspuns deschis. 

70 

10.8  Standard minim de performanţă 

Frecvenţă;  parcurgerea bibliografiei; participarea la dezbateri la seminar, promovarea testului de seminar 
(EVP), dovedirea însușirii noțiunilor fundamentale în cadrul evaluării finale (EF). 


