
 
 

 
 

 
 

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 60 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 59 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 60 
Tutoriat 1 
Examinări 4 
Alte activităţi................................... - 
 

3.7 Total ore studiu individual 144 
3.8 Total ore pe semestru 200 
3.9 Număr de credite 8 
 

 

 

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 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii MASTER 
1.6 Programul de studii / Calificarea Dreptul afacerilor 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Instituţii în dreptul comerţului internaţional  
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 I 2.6 Tip de evaluare MIXT 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 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 C1. recunoaşterea normelor care reglementează activitatea participanţilor la comerţul 
internaţional 
C2. Enumerarea drepturile şi obligaţiile părţilor în vânzarea-cumpărarea internaţională 
C3.  Utilizarea mijloacelor de plată 
C4. Utilizarea procedurilor insolvenţei internaţională sau a arbitrajului internaţional comercial. 
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CT1. Consolidarea deprinderea interpretării logice a reglementărilor în lumina principiilor 
juridice fundamentale 
CT2. Interiorizarea conduitei recomandate unui om de afaceri de bună-credinţă. 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1 
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Cursul îşi propune să familiarizeze studentul cu principalele instituţii ale dreptului comerţului 
internaţional strict necesare pentru desfăşurarea afacerilor cu element de extraneitate. 

7.
2 
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el
e 
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ec

ifi
ce

 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 să recunoască normele care reglementează activitatea participanţilor la comerţul 

internaţional, 
 enumere drepturile şi obligaţiile părţilor în vânzarea-cumpărarea internaţională 
 să opereze atât cu mijloacele de plată  
 opereze cu procedurile solicitate de insolvenţa internaţională  
 folosească arbitrajul internaţional comercial. 

 
 

8. Conţinut 

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

1. 
Noţiuni preliminare. Definiţia, conţinutul, 
metoda şi obiectul Dreptului comerţului 
internațional. 

Prelegere, discuţii 2 ore 

2. 

Noţiuni preliminare. Dreptul comerţului 
internaţional şi alte ramuri de drept. 
Autonomia Dreptului comerţului 
internaţional. 

Prelegere, discuţii 

2 ore 

3. Izvoarele Dreptului comerţului 
internaţional. Partea I Prelegere, discuţii 

2 ore 

4. Izvoarele Dreptului comerţului 
internaţional. Partea a II-a Prelegere, discuţii 

2 ore 

5. 
Participanţii la comerţul internaţional. 
Profesionistul persoana fizică. Noţiuni 
generale despre societăţi 

Prelegere, discuţii 
2 ore 

6. Participanţii la comerţul internaţional. 
Societăţile implicate în comerţul Prelegere, discuţii 

2 ore 



 
 

 
 

internaţional 

7. 

Prezentarea prevederilor Propunerii de 
regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind legislaţia comună 
europeană în materie de vânzare –COM 
(2011) 635 final 

Prelegere, discuţii 

2 ore 

8. 

Prezentarea prevederilor Propunerii de 
regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind legislaţia comună 
europeană în materie de vânzare –COM 
(2011) 635 final. Partea a II-a 

Prelegere, discuţii 

2 ore 

9. Modalităţi de plată internaţionale. Partea I Prelegere, discuţii 
2 ore 

10. Modalităţi de plată internaţionale. Partea a 
II-a Prelegere, discuţii 

2 ore 

11. Reglementara insolvenţei internaţionale în 
dreptul U.E. Partea I Prelegere, discuţii 

2 ore 

12. Reglementara insolvenţei internaţionale în 
dreptul U.E. Partea a II-a. Prelegere, discuţii 

2 ore 

13. Arbitrajul comercial internaţional. Partea  I Prelegere, discuţii 
2 ore 

14. Arbitrajul comercial internaţional. Partea a 
II-a Prelegere, discuţii 

2 ore 

 
Bibliografie  
Referinţe principale: 
 

1. Macovei, Ioan. Tratat de dreptul comerţului internaţional. Bucureşti, Editura Universul 
Juridic, 2014; 

2. Mihai, Gabriel. Arbitrajul internaţional şi efectele hotărârilor arbitrale străine, Bucureşti, 
Editura Universul Juridic, 2013; 

3. Puie, Oliviu, Dreptul comerțului internațional. În contextul noului Cod civil, al noului Cod 
de procedură civilă și al actelor europene în materie, Editura Universul Juridic, București, 
2015; 

4.  Şandru, Daniel Mihail. Dreptul comerţului internaţional, Ediţia a III-a, Bucureşti, Editura 
Universitară, 2012 
 

Referinţe suplimentare: 
1. Chiuariu, Tudor şi Giurea, Roxana. Arbitrajul intern şi internaţional. Reglementare.Doctrină. 

Practică arbitrală şi judiciară,  Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2012. 
2. Mazilu, Dumitru. Tratat privind Dreptul comerţului internaţional, Editura Universul Juridic, 

2011,Bucureşti; 
 

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

1. Distribuirea temelor de referat si măsuri 
organizatorice  2 ore 

2. Reglementarea societăţilor implicate în 
comerţul internaţional. Partea I 

Prezentarea de referate, 
discuţii, analiză de speţe 

2 ore 



 
 

 
 

 

 
 
 

3. Reglementarea societăţilor implicate în 
comerţul internaţional. Partea a II-a 

Prezentarea de referate, 
discuţii, analiză de speţe 

2 ore 

4. Reglementarea societăţilor implicate în 
comerţul internaţional. Partea a III-a 

Prezentarea de referate, 
discuţii, analiză de spete 

2 ore 

5. Forme de integrare a societăţilor 
comerciale pe plan internaţional 

Prezentarea de referate, 
discuţii, analiză de speţe 

2 ore 

6. 
Aprofundarea principalelor reglementări 
ale legislaţiei comune europene în 
materie de vânzare. Partea I 

Prezentarea de referate, 
discuţii 

2 ore 

7. 
Aprofundarea principalelor reglementări 
ale legislaţiei comune europene în 
materie de vânzare. Partea a II-a 

Prezentarea de referate, 
discuţii 

2 ore 

8. 
Aprofundarea principalelor reglementări 
ale legislaţiei comune europene în 
materie de vânzare. Partea a III-a 

Prezentarea de referate, 
discuţii 

2 ore 

9. Cecul si incasso-ul Prezentarea de referate, 
discuţii 

2 ore 

10. Acreditivul documentar Prezentarea de referate, 
discuţii 

2 ore 

11. Reglementări din Dreptul U.E. privind 
insolvenţa internaţională.  

Prezentarea de referate, 
discuţii 

2 ore 

12. Reglementări româneşti privind 
insolvenţa internaţională 

Prezentarea de referate, 
discuţii 

2 ore 

13. Soluţionarea litigiilor comerciale prin 
arbitraj internaţional. Partea I 

Prezentarea de referate, 
discuţii, analiză de speţe 

2 ore 

14. Soluţionarea litigiilor comerciale prin 
arbitraj internaţional. Partea a II-a 

Prezentarea de referate, 
discuţii, analiză de speţe 

2 ore 

 
Bibliografie 

1. Macovei, Ioan. Tratat de dreptul comerţului internaţional. Bucureşti, Editura Universul 
Juridic, 2014; 

2. Mihai, Gabriel. Arbitrajul internaţional şi efectele hotărârilor arbitrale străine, Bucureşti, 
Editura Universul Juridic, 2013; 

3.  Ungureanu, Carmen Tamara, Dreptul comerțului internațional. Contracte de comerț 
internațional, Editura Hamangiu, București, 2014. 

Referinţe suplimentare: 
1. Chiuariu, Tudor şi Giurea, Roxana. Arbitrajul intern şi internaţional. 

Reglementare.Doctrină. Practică arbitrală şi judiciară,  Bucureşti, Editura Universul Juridic, 
2012. 

2. Mazilu, Dumitru. Tratat privind Dreptul comerţului internaţional, Editura Universul Juridic, 
2011,Bucureşti; 

 

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. 



 
 

 
 

 
 
 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
01.10.2017 Conferențiar univ. dr. DARIESCU 

COSMIN 
Conferențiar univ. dr. DARIESCU 
COSMIN 

  
 

 

Data avizării în departament Director de departament 
 Lect. univ. dr. Dan Constantin TUDURACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs Frecvenţă;  Liste de prezenţă 10 

10.5 Seminar/ Laborator 

parcurgerea bibliografiei; 
participarea la dezbateri la 
seminar, dovedirea însuşirii 
noţiunilor fundamentale 

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

50 

10.6 Standard minim de performanţă   
Frecvenţă; parcurgerea bibliografiei; participarea la dezbateri la seminar, dovedirea însuşirii noţiunilor 
fundamentale 



 
 

 
 

 
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 42 din care: 3.5.    curs 28 3.6. seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 60 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 45 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 61 
Tutoriat 0 
Examinări 2 
Alte activităţi................................... 0 
 

3.7 Total ore studiu individual 133 
3.8 Total ore pe semestru 175 
3.9 Număr de credite 7 
 

 

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 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studii / Calificarea Dreptul Afacerilor 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Fiscalitate europeană 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Ioana Maria Costea 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Ioana Maria Costea 
2.4 An de studiu 1 2.5 Semestru 1 2.6 Tip de evaluare M 2.7 Regimul discipinei OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Drept civil. Drept European. Drept financiar. 
4.2 De competenţe Cunoașterea noțiunilor și instituțiilor de drept civil. 

Cunoașterea noțiunilor și instituțiilor de drept european. 
Cunoașterea noțiunilor și instituțiilor de drept financiar. 
 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Nu este cazul 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului Nu este cazul 



 
 

 
 

 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C.1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi 
metodologiilor din domeniul fiscalităţii europene 
C.2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice la anumite situaţii, procese, proiecte specifice. 
C.3. Aplicarea legislaţiei naţionale şi/sau europene la situaţiile de fapt. 
C.4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european 
şi dreptul internaţional 
C.5. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de 
vedere  juridic şi în soluţionarea lor 
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CT.1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil 
CT.2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă individuală, precum şi în echipă  
CT.3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare  
CT.4. Sintetizarea de soluţii generice şi alternative la probleme punctuale de practică. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1.

 O
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ge
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l O.1. Cursul va urmări identificarea şi asimilarea principalelor probleme de practică instituţională şi 

judiciară, în materia dreptului bugetar și fiscal, cu componentă europeană. 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili: 
 să definească o serie de noţiuni specifice: buget, impozit, taxă etc. 
 să indice instituţii competente în procedurile bugetare şi fiscale naționale și europene. 
 să explice mecanismele de elaborare, aprobare, executare a bugetelor naționale și europene. 
 să explice mecanismul de impunere directă și coordonarea în plan european. 
 să explice mecanismul de impunere indirectă și coordonarea în plan european. 
 să identifice condiţiile de legalitate ale unui act administrativ-fiscal. 
 să soluţioneze o ipoteză practică privind procedura bugetară ori fiscală europeană. 
 să redacteze înscrisuri specifice stadiilor procesuale și poziției procesuale într-o speță.  

 

8. Conţinut 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 
1. Noţiuni introductive. 

Fiscalitatea și dreptul fiscal 
Expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, prelegerea, 
explicația, problematizarea, 
conversația euristică, 
observația dirijată. 

2 ore 
Costea I.M, Fiscalitate europeană, 
Ed. Hamangiu, 2016 
 

2.  Fiscalitate și drept fiscal în 
context supranațional și 
european 

Expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, prelegerea, 
explicația, problematizarea, 
conversația euristică, 
observația dirijată. 

2 ore 
http://ec.europa.eu/budget/index.cfm 
Costea I.M, Fiscalitate europeană, 
Ed. Hamangiu, 2016 
 

3. Cadrul bugetar european Expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, prelegerea, 
explicația, problematizarea, 

2 ore 
D.D. Şaguna, Drept financiar, ed. a 
V-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013. 



 
 

 
 

conversația euristică, 
observația dirijată. 

Costea I.M, Fiscalitate europeană, 
Ed. Hamangiu, 2016 
 

4. Cadrul bugetar european.  
Frauda la bugetul Uniunii 
Europene. Nereguli 
bugetare. 

Expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, prelegerea, 
explicația, problematizarea, 
conversația euristică, 
observația dirijată. 

2 ore 
D.D. Şaguna, Drept financiar, ed. a 
V-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013. 
Costea I.M, Fiscalitate europeană, 
Ed. Hamangiu, 2016 
 

5. Fiscalitate în contextul 
Uniunii Europene. Dispoziții 
fiscale în Tratate.  
Convențiile de evitare a 
dublei impuneri și dreptul 
european 

Expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, prelegerea, 
explicația, problematizarea, 
conversația euristică, 
observația dirijată. 

2 ore 
D.D. Şaguna, Drept financiar, ed. a 
V-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013. 
Costea I.M, Fiscalitate europeană, 
Ed. Hamangiu, 2016 
P. Serlooten, Droit fiscal des 
affaires, ed. a XII-a, Ed. Dalloz, 
Paris, 2013. 

6 Fiscalitate în contextul 
Uniunii Europene. 
Impozitarea directă – 
Directive și armonizare 

Expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, prelegerea, 
explicația, problematizarea, 
conversația euristică, 
observația dirijată. 

2 ore 
D.D. Şaguna, Drept financiar, ed. a 
V-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013. 
Costea I.M, Fiscalitate europeană, 
Ed. Hamangiu, 2016 
Costea I.M. Optimizarea fiscală, Ed. 
C.H.Beck, 2011 

7. Fiscalitate în contextul 
Uniunii Europene. 
Impozitarea directă – 
Directive și armonizare 

Expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, prelegerea, 
explicația, problematizarea, 
conversația euristică, 
observația dirijată. 

2 ore 
D.D. Şaguna, Drept financiar, ed. a 
V-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013. 
Costea I.M, Fiscalitate europeană, 
Ed. Hamangiu, 2016 
Costea I.M. Optimizarea fiscală, Ed. 
C.H.Beck, 2011 

8. Fiscalitate în contextul 
Uniunii Europene. Impozitare 
indirectă. Modele de 
armonizare fiscală 

Expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, prelegerea, 
explicația, problematizarea, 
conversația euristică, 
observația dirijată. 

2 ore 
Costea I.M, Fiscalitate europeană, 
Ed. Hamangiu, 2016 
Costea I.M. Optimizarea fiscală, Ed. 
C.H.Beck, 2011 
D. Pătroi (coord.), TVA naţional vs. 
TVA comunitar, Ed. C.H. Beck, 
Bucureşti, 2013 

9. Fiscalitate în contextul 
Uniunii Europene. Impozitare 
indirectă. Modele de 
armonizare fiscală 

Expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, prelegerea, 
explicația, problematizarea, 
conversația euristică, 
observația dirijată. 

2 ore 
Costea I.M, Fiscalitate europeană, 
Ed. Hamangiu, 2016 
Costea I.M. Optimizarea fiscală, Ed. 
C.H.Beck, 2011 
D. Pătroi (coord.), TVA naţional vs. 
TVA comunitar, Ed. C.H. Beck, 
Bucureşti, 2013 

10. Procedura fiscală.  Aspecte 
generice privind stabilirea și 
executare creanțelor fiscale. 
Sistemul fiscal român.  
Cooperare administrativ-
fiscală în UE 

Expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, prelegerea, 
explicația, problematizarea, 
conversația euristică, 
observația dirijată. 

2 ore 
D.D. Şaguna, Drept financiar, ed. a 
V-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013. 
Costea I.M, Fiscalitate europeană, 
Ed. Hamangiu, 2016 
Costea I.M. Optimizarea fiscală, Ed. 
C.H.Beck, 2011 

11. Procedura fiscală.  Aspecte 
generice privind stabilirea și 
executare creanțelor fiscale. 

Expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, prelegerea, 

2 ore 
Costea I.M, Evaziunea fiscală, Ed. 
C.H.Beck, 2011.  



 
 

 
 

Sistemul fiscal român.  
Cooperare administrativ-
fiscală în UE 

explicația, problematizarea, 
conversația euristică, 
observația dirijată. 

12. Contenciosul fiscal.  Aspecte 
generice privind contenciosul 
fiscal. Sistemul fiscal român.  
Aspecte de contencios fiscal 
în spațiul european 

Expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, prelegerea, 
explicația, problematizarea, 
conversația euristică, 
observația dirijată. 

2 ore 
D.D. Şaguna, Drept financiar, ed. a 
V-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013. 
Costea I.M, Fiscalitate europeană, 
Ed. Hamangiu, 2016 

 
13. Evaziunea fiscală.  Aspecte 

generice privind evaziunea 
fiscală. Sistemul fiscal 
român.  Aspecte de drept 
european 

Expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, prelegerea, 
explicația, problematizarea, 
conversația euristică, 
observația dirijată. 

2 ore 
http://ec.europa.eu/anti_fraud/ 
Costea I.M, Evaziunea fiscală…, Ed. 
C.H.Beck, 2011. 

14. Evaziunea fiscală.  Aspecte 
generice privind evaziunea 
fiscală. Sistemul fiscal 
român.  Aspecte de drept 
european 

Expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, prelegerea, 
explicația, problematizarea, 
conversația euristică, 
observația dirijată. 

2 ore 
http://ec.europa.eu/anti_fraud/ 
Costea I.M, Evaziunea fiscală…, Ed. 
C.H.Beck, 2011. 

Bibliografie  
 
Referinţe principale: 
1. Costea I.M, Fiscalitate europeană, Ed. Hamangiu 2016 
2. Costaș C., Drept financiar, Drept fiscal. vol. I/II, Ed. Universul Juridic, 2016.  
 
Referinţe suplimentare: 

1. D.D. Şaguna, Drept fiscal, ed. a V-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013. 
2. L. Ţâţu, D. Cataramă, Aspecte practice privind TVA, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010. 
3. I.M. Costea, Inspecţia fiscală, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011. 
4. I.M. Costea, Optimizarea fiscală, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011 
5. D. Pătroi (coord.), TVA naţional vs. TVA comunitar, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013. 
6. P. Serlooten, Droit fiscal des affaires, ed. a XII-a, Ed. Dalloz, Paris, 2013. 
 
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 
1. Noţiuni introductive 

 
Problematizarea, expunerea 
însoțită de mijloace tehnice, 
conversația euristică, 
observația dirijată. 

2 ore 
Documente juridice 
Texte normative 

2. Procedura bugetară. Control. 
Prezentare teoretică 

 

Problematizarea, expunerea 
însoțită de mijloace tehnice, 
conversația euristică, 
observația dirijată. 

2 ore 
Documente juridice 
Texte normative 

3. Procedura bugetară. Control. 
Studiu de caz 
 

Problematizarea, studiul de 
caz 

2 ore 
Documente juridice 
Texte normative 

4. Procedura bugetară. Control. 
Studiu de caz 
 

Problematizarea, studiul de 
caz 

2 ore 
Documente juridice 
Texte normative 

5. Procedura fiscală. Control. 
Prezentare teoretică 

Problematizarea, expunerea 
însoțită de mijloace tehnice, 
conversația euristică, 
observația dirijată. 

2 ore 
Documente juridice 
Texte normative 

6. Procedura fiscală. Control. 
Studiu de caz 

Problematizarea, studiul de 
caz 

2 ore 
Documente juridice 



 
 

 
 

 

 

 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
   
1.10.2017 Conf. dr. I.M.Costea 

 
Conf. dr. I.M.Costea 
 

Data avizării in departament Director de departament 
  

       Lector dr. Dan Constantin Tudurache 

Texte normative 

7. Procedura fiscală. Control. 
Studiu de caz 

Problematizarea, studiul de 
caz 

2 ore 
Documente juridice 
Texte normative 

Bibliografie 
1. Revista Curierul fiscal. Revista TaxNews 
2. http://curia.europa.eu/ 
3. http://ec.europa.eu/budget/index_fr.cfm  
4. http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_fr.htm 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
Cursul are un înalt conținut practic și aplicat pentru a forma deprinderi specifice profesiilor juridice: avocat, 
judecător, procuror. În egală măsură, sunt cuprinse și elemente de drept adaptate funcțiilor din sistemul 
administrativ public. Cursul oferă formare profesională de specialitate corespunzând standardelor specifice 
asociațiilor profesionale (UNBR, UCCJR, CSM etc.). Cursul asigură formarea deprinderilor de calificare 
juridică a unei ipoteze bugetare/fiscale, de identificare a sediului materiei, de verificare a legalității acesteia 
și de formulare a soluțiilor și remediilor legale. Cursul duce în secundar la formarea deprinderilor de 
redactare a înscrisurilor specifice contenciosului bugetar/fiscal. 

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

evaluare 
10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs - identificarea corectă a 
soluțiilor legale 
- identificarea corectă a 
soluțiilor jurisprudențiale 

Examen scris 
 

– 50% 

10.5 Seminar/ Laborator - redactarea corectă a unui 
document juridic 
- identificarea corectă a 
problematicii juridice dintr-o 
speță 

Prezentare orală 
Eseu tematic 

– 25% 
– 25% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Identificarea tipului de obligație bugetară/fiscală și a legislației naționale și europene aplicabile. 
Evaluarea legalității unei ipoteze bugetare/fiscale date. 
Identificarea parcursului administrativ și judiciar de control al legalității. 
Redactarea înscrisurilor specifice fiecărei etape a contenciosiului fiscal. 

http://curia.europa.eu/�
http://ec.europa.eu/budget/index_fr.cfm�
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_fr.htm�


 
 

 
 

 
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 60 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 31 
Tutoriat 1 
Examinări 2 
Alte activităţi................................... 10 
 
3.7 Total ore studiu individual 144 
3.8 Total ore pe semestru 200 
3.9 Număr de credite 8 

 

 

 

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 
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 Drept european: M1: Izvoare şi ordine juridică M2: Drept 
instituţional european 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Emanoil Corneliu Mogîrzan 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Emanoil Corneliu Mogîrzan 
2.4 An de studiu 1 2.5 Semestru 1 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Nu este cazul 
4.2 De competenţe Cunoașterea noțiunilor și a instituțiilor dreptului 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Nu este cazul 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului Nu este cazul 



 
 

 
 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

C.1. Cunoașterea aprofundată instituțiilor Uniunii Europene, a organizării și funcționării lor, precum și 
a relațiilor dintre acestea 
C.2.  Cunoașterea modului în care statul român și reprezentanții cetățenilor români participă și 
contribuie la funcționarea instituțiilor Uniunii 
C.3.  Cunoașterea categoriilor de izvoare ale Uniunii și a raporturilor dintre acestea  
C.4.  Cunoașterea relațiilor dintre ordinea juridică a Uniunii Europene și ordinea juridică a statelor 
membre 
C.5.    Cunoașterea mecanismelor de control jurisdicțional din dreptul Uniunii Europene 
C 6.   Interpretarea și aplicarea normelor Uniunii Europene pentru soluționarea de spețe 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 CT.1. Identificarea și realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea 
regulilor deontologice specifice 
CT.2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă individuală, precum și în echipă 
CT.3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare 
profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională 
CT.4. Susținerea unor opinii juridice în vederea soluționării unor spețe de drept al Uniunii Europene, 
din perspectiva părților litigante și a judecătorului național 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1.

 O
bi

ec
tiv

ul
 

ge
ne

ra
l  Pentru masteranzii care nu au studiat  anterior dreptul european sau dreptul Uniunii Europene,  

disciplina asigură familiarizarea cu specificul dreptului Uniunii Europene. În același timp, cursul se 
adresează masteranzilor care au cunoștințe prealabile în domeniu, urmărind să le dezvolte și să le 
aprofundeze. 
 

7.
2.

 O
bi

ec
tiv

el
e 

sp
ec

ifi
ce

 

La finalizarea studiului acestei discipline, masteranzii vor fi capabili: 
 să  explice și să descrie organizarea și funcționarea instituțiilor politice ale Uniunii Europene, 

precum și relațiile dintre acestea 
 să înțeleagă modul în care reprezentanții statului și ai cetățenilor români în instituțiile Uniunii 

pot contribui la funcționarea acestora, precum și la influențarea acestora în sensul intereselor 
societății românești și să formuleze soluții pentru îmbunătățirea acestor direcții de acțiune 

 să analizeze izvoarele de drept ale Uniunii Europene, ierarhia acestora, relațiile cu dreptul 
național al statelor membre. 

 să înțeleagă statutul de cetățean european 
 să analizeze competențele Uniunii Europene 
 să explice mecanismele de control jurisdicțional în dreptul Uniunii Europene 
 să interpreteze și să aplice normele Uniunii Europene 
 să susțină opinii juridice în soluţionarea unor spețe de drept ale Uniunii Europene, din 

perspectiva părților litigante și a instanței naționale sau a Uniunii Europene 
 să acționeze pentru a proteja în fața instanței drepturile subiective izvorâte din dreptul Uniunii  

 

8. Conţinut 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. Consiliul Europei. Instituirea 
Comunităţilor Europene și 
evoluţia Comunităţilor Europene 

Expunerea însoțită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, problematizarea, 
conversația euristică, observația 
dirijată. 

2 ore 
Note de curs 



 
 

 
 

2.  Instituirea şi evoluţia Uniunii 
Europene 
Metode propuse pentru 
construcţia europeană. Integrarea 
europeană 
 

Expunerea însoțită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, problematizarea, 
conversația euristică, observația 
dirijată. 

2 ore 
Note de curs 

3. Comisia Europeană Expunerea însoțită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, problematizarea, 
conversația euristică, observația 
dirijată. 

2 ore 
Note de curs 

4. Consiliul Uniunii Europene Expunerea însoțită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, problematizarea, 
conversația euristică, observația 
dirijată. 

2 ore 
Note de curs 

5. Consiliul European Expunerea însoțită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, problematizarea, 
conversația euristică, observația 
dirijată. 

2 ore 
Note de curs 

6. Parlamentul 

Ombudsmanul european 

European. 
Procedurile legislative în dreptul 
Uniunii Europene. 

 

Expunerea însoțită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, problematizarea, 
conversația euristică, observația 
dirijată. 

2 ore 
Note de curs 

7. Izvoarele dreptului Uniunii 
Europene (I) 
1. Izvoarele dreptului Uniunii 
Europene. Generalităţi 
2. Dreptul originar sau primar 
3. Dreptul derivat. Generalităţi. 
Clasificare. Acte legislative, acte 
delegate, acte de punere în 
aplicare 
4. Actele numite obligatorii de 
drept derivat  
5. Actele numite neobligatorii de 
drept derivat 
6. Actele atipice (nenumite, non-
standard) de drept derivat 

Expunerea însoțită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, problematizarea, 
conversația euristică, observația 
dirijată. 

2 ore 
Note de curs 

8. Izvoarele dreptului Uniunii 
Europene (II) 
7. Dreptul internaţional ca izvor al 
dreptului Uniunii Europene 
8. Izvoarele nescrise 
9. Ierarhia izvoarelor de drept al 
UE 

Expunerea însoțită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, problematizarea, 
conversația euristică, observația 
dirijată. 2 ore 

Note de curs 

9. Relaţiile dintre ordinea juridică a 
Uniunii Europene şi ordinea 
juridică a statelor membre. 
Primat, aplicabilitate imediată, 
efect direct, efect indirect 

Expunerea însoțită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, problematizarea, 
conversația euristică, observația 
dirijată. 

2 ore 
Note de curs 

10. Cetățenia europeană și 
competențele Uniunii Europene 

Expunerea însoțită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, problematizarea, 
conversația euristică, observația 
dirijată. 

2 ore 
Note de curs 

11. Constituirea, organizarea şi 
funcţionarea Curţii de Justiţie a 

Expunerea însoțită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, problematizarea, 

2 ore 
Note de curs 



 
 

 
 

Uniunii Europene.   
Competenţa  Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 

conversația euristică, observația 
dirijată. 

12. Chestiunea prejudicială. 
Colaborarea dintre instanţele 
naţionale şi Curtea de Justiţie 
 

Expunerea însoțită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, problematizarea, 
conversația euristică, observația 
dirijată. 

2 ore 
Note de curs 

13. Acţiunea în anulare în dreptul 
Uniunii Europene.  Excepţia de 
nelegalitate 

Expunerea însoțită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, problematizarea, 
conversația euristică, observația 
dirijată. 

2 ore 
Note de curs 

14. Răspunderea statelor membre 
pentru încălcarea dreptului 
Uniunii Europene 

Expunerea însoțită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, problematizarea, 
conversația euristică, observația 
dirijată. 

2 ore 
Note de curs 

Bibliografie  
 
Referinţe principale: 
1. P. Craig, G. De Burca, Dreptul Uniunii Europene, Ed. Hamangiu, 2017 
2. R. Schütze, 
3. Alina Kaczorowska, European Union Law, Routledge, 2013 

Dreptul constitutional al Uniunii Europene, Ed. Universitară, 2013 

4. Marianne Dony, Droit de l’Union européenne, 4e

5. G. Isaac, M. Blanquet, Droit général de l'Union européenne, ed. Dalloz-Sirey, coll. Sirey- 

 édition revue et augmentée, Editions de l’Université de 
Bruxelles, Bruxelles, 2012 

Université, 10e

6.  Jean Paul Jacqué, Droit institutionnel de l’Union européenne, 6
 edition, 2012 

 e

Referinţe suplimentare: 
 édition, Dalloz, Paris, 2010 

1. Damian Chalmers ș.a., European Union Law, 2nd edition, Cambridge Univ. Press, 2010 
2. Anthony Arnull , The European Union and Its Court of Justice, Oxford Univ. Press, 2006 
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1 Evoluția integrării europene (I) Problematizarea, expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, conversația euristică, 
observația dirijată,  studiul de caz. 

2 ore 
Note de curs 
Documente juridice 
Texte normative 

2 Evoluția integrării europene (II) Problematizarea, expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, conversația euristică, 
observația dirijată,  studiul de caz. 

2 ore 
Note de curs 
Documente juridice 
Texte normative 

3 Comisia Europeană Problematizarea, expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, conversația euristică, 
observația dirijată,  studiul de caz. 

2 ore 
Note de curs 
Documente juridice 
Texte normative 

4 Consiliul Uniunii Europene Problematizarea, expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, conversația euristică, 
observația dirijată,  studiul de caz. 

2 ore 
Note de curs 
Documente juridice 
Texte normative 

5 Consiliul European Problematizarea, expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, conversația euristică, 
observația dirijată,  studiul de caz. 

2 ore 
Note de curs 
Documente juridice 
Texte normative 

6 Parlamentul 

Ombudsmanul european 

European. 
Procedurile legislative. 

 

Problematizarea, expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, conversația euristică, 
observația dirijată,  studiul de caz. 

2 ore 
Note de curs 
Documente juridice 
Texte normative 



 
 

 
 

 

7 Izvoarele dreptului Uniunii 
Europene (I) 
1. Dreptul originar sau primar 
2. Dreptul derivat. Generalităţi. 
Clasificare. Acte legislative, acte 
delegate, acte de punere în 
aplicare 

Problematizarea, expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, conversația euristică, 
observația dirijată,  studiul de caz. 

2 ore 
Note de curs 
Documente juridice 
Texte normative 

8 Izvoarele dreptului Uniunii 
Europene (II) 
1. Dreptul internaţional ca izvor al 
dreptului Uniunii Europene 
2. Izvoarele nescrise 
3. Ierarhia izvoarelor de drept al 
UE 

Problematizarea, expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, conversația euristică, 
observația dirijată,  studiul de caz. 

2 ore 
Note de curs 
Documente juridice 
Texte normative 

9 Relaţiile dintre ordinea juridică a 
Uniunii Europene şi ordinea 
juridică a statelor membre 

Problematizarea, expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, conversația euristică, 
observația dirijată,  studiul de caz. 

2 ore 
Note de curs 
Documente juridice 
Texte normative 

10 Cetățenia europeană și 
competențele Uniunii Europene 

Problematizarea, expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, conversația euristică, 
observația dirijată,  studiul de caz. 

2 ore 
Note de curs 
Documente juridice 
Texte normative 

11 Constituirea, organizarea şi 
funcţionarea Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene.   
Competenţa  Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 

Problematizarea, expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, conversația euristică, 
observația dirijată,  studiul de caz. 

2 ore 
Note de curs 
Documente juridice 
Texte normative 

12 Chestiunea prejudicială. 
Colaborarea dintre instanţele 
naţionale şi Curtea de Justiţie 
 

Problematizarea, expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, conversația euristică, 
observația dirijată,  studiul de caz. 

2 ore 
Note de curs 
Documente juridice 
Texte normative 

13 Acţiunea în anulare în dreptul 
Uniunii Europene.  Excepţia de 
nelegalitate 

Problematizarea, expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, conversația euristică, 
observația dirijată,  studiul de caz. 

2 ore 
Note de curs 
Documente juridice 
Texte normative 

14 Răspunderea statelor membre 
pentru încălcarea dreptului 
Uniunii Europene 

Problematizarea, expunerea însoțită de 
mijloace tehnice, conversația euristică, 
observația dirijată,  studiul de caz. 

2 ore 
Note de curs 
Documente juridice 
Texte normative 

Bibliografie 
P. Craig, G. De Burca, Dreptul Uniunii Europene, Ed. Hamangiu, 2017 
R. Schütze, 
Alina Kaczorowska, European Union Law, Routledge, 2013 

Dreptul constitutional al Uniunii Europene, Ed. Universitară, 2013 

Anthony Arnull , The European Union and Its Court of Justice
Accesul la dreptul UE: 

, Oxford Univ. Press, 2006 
http://eur-lex.europa.eu/  

Repertoriul legislației Uniunii Europene: 
http://eur-
lex.europa.eu/search.html?displayProfile=allRelAllConsDocProfile&qid=1491207221154&type=named&CC_
1_CODED=01&name=browse-by:legislation-in-force&CC_2_CODED=0110 
 
Sintezele legislației UE: http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html  
Prezentare sistematică a jurisprudenței 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7046/ro/ 
Extrase din deciziile relevante ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, care vor fi furnizate masteranzilor  

http://eur-lex.europa.eu/�
http://eur-lex.europa.eu/search.html?displayProfile=allRelAllConsDocProfile&qid=1491207221154&type=named&CC_1_CODED=01&name=browse-by:legislation-in-force&CC_2_CODED=0110�
http://eur-lex.europa.eu/search.html?displayProfile=allRelAllConsDocProfile&qid=1491207221154&type=named&CC_1_CODED=01&name=browse-by:legislation-in-force&CC_2_CODED=0110�
http://eur-lex.europa.eu/search.html?displayProfile=allRelAllConsDocProfile&qid=1491207221154&type=named&CC_1_CODED=01&name=browse-by:legislation-in-force&CC_2_CODED=0110�
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html�
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7046/ro/�


 
 

 
 

 

 
 

 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
01.10.2017 Lect. univ. dr. Emanoil Corneliu 

Mogîrzan 
Lect. univ. dr. Emanoil Corneliu 
Mogîrzan 

  
 
 

 

Data avizării în departament Director de departament 
 Lect. univ. dr. Dan Constantin TUDURACHE 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
Cursul are un conținut practic, aducând instituțiile și dreptul Uniunii m ai aproape de publicul român. 
Instituțiile sunt prezentate într-o viziune realistă, insistându-se asupra efectelor activității acestora asupra 
rezidenților din țara noastră și asupra modului în care reprezentanții noștri în instituțiile Uniunii, la toate 
nivelurile, pot influența decizia în aceste instituții. Normele Uniunii sunt studiate în relație cu normele 
naționale, din perspectiva unei interpretări și aplicări  cât mai corecte. Prin studierea căilor de control 
jurisdicțional, masteranzii dobândesc competențe practice privind modul în care pot proteja în justiție 
drepturile subiective izvorâte din dreptul Uniunii. 

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

nota finală (%) 
10.4 Curs Examen scris 

 
 – 50% 

10.5 Seminar/ Laborator Participarea la dezbaterile de 
la seminar 
Eseu 

 – 25% 
 
– 25% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Cunoașterea instituțiilor Uniunii Europene, a izvoarelor de drept al Uniunii Europene, a relațiilor dintre ordinea 
juridică a Uniunii și ordinea juridică națională, a procedurilor de control jurisdicțional 



  

 
 

 
 

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 45 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 42 
Tutoriat 0 
Examinări 2 
Alte activităţi................................... - 
 
3.7 Total ore studiu individual 119 
3.8 Total ore pe semestru 175 
3.9 Număr de credite 7 

 

 

 
 
 

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 
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 JURISDICȚIA MUNCII 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Vasile Septimiu Panainte 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Vasile Septimiu Panainte 
2.4 An de studiu I 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare M 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 Materiale: laptop, videoproiector, suport de curs. 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului Materiale: laptop, videoproiector, suport de curs. 



  

 
 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C1. Capacitatea de a identifica corect problemele de drept pe care le ridică o situație de fapt  
C2. Capacitatea de a identifica normele materiale și procedurale aplicabile într-o cauză  
C3. Capacitatea de a corela critic normele procedurale aplicabile într-un litigiu de muncă 
C4. Capacitatea de a soluționa corect o speță de dreptul muncii 
C5. Capacitatea de a motiva clar și corect o soluție 
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CT1.  Capacitatea de a surprinde şi valorifica în plan procesual dimensiunea complexă a raporturilor 
de muncă 
CT2.  Capacitatea de a susține o soluție în mod argumetat și responsabil 
CT3.  Dezvoltarea capacității de comunicare și argumentare, inclusiv în contradictoriu 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
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Prezentarea, analiza şi însuşirea doctrinei şi practicii judiciare în domeniu, cunoaşterea specificului 
jurisdicţional, deprinderea unor abilităţi practice privind soluţionarea speţelor. 

7.
2.

 O
bi

ec
tiv

el
e 

sp
ec

ifi
ce

 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Descrie specificul jurisdicției muncii 
 Explice raţiunea pentru care s-a impus edictarea unor norme derogatorii de la dreptul comun în 

materie 
 Aplice normele de drept substanțial și procesual și să soluționeze corect spețe 
 Redacteze corect acte specifice dreptului muncii (e.g. decizii de concediere) şi acte care se 

regăsesc într-o cauză aflată pe rolul instanţei de judecată (contestaţii împotriva deciziilor de 
concediere, acţiuni în angajarea răspunderii patrimoniale, întâmpinări, concluzii etc.). 

8. Conţinut 

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

1. 

Cap. I - Consideraţii generale privind activitatea de 
jurisdicţie 
1. Noţiunea de jurisdicţie 
2. Principii generale privind activitatea de jurisdicţie 

- prelegere (expunerea 
temei, explicaţii şi 
comentarii) 
- metode interactive 
(interpelarea, dialogul, 
dezbaterea) 

2 ore 

2. 

 Cap. II - Consideraţii generale privind jurisdicţia muncii 
1. Noţiunea de jurisdicţie a muncii  
2. Noţiunile de litigiu de muncă şi de conflict de muncă 
3.  Delimitarea între conflictele individuale şi colective de 
muncă 

- prelegere  
- metode interactive 

2 ore 

3. Cap. II - Consideraţii generale privind jurisdicţia muncii 
4. Principii specifice ale jurisdicţiei muncii 

- prelegere  
- metode interactive  

2 ore 

4. 
Cap. III - Competenţa în materie de jurisdicţie a muncii 
1. Competenţa materială 
2. Competenţa teritorială 

- prelegere  
- metode interactive  

2 ore 



  

 
 

3. Competenţa funcţională 
4. Specificul compunerii completului care soluţionează 
conflicte individuale de muncă 

5. 

Cap. IV - Soluţionarea conflictelor individuale de muncă  
1. Soluţionarea amiabilă a conflictelor individuale de 
muncă: medierea 
2. Reguli specifice soluţionării în fond; impactul dispoziţiilor 
NCPC asupra jurisdicţiei muncii  (I) 

- prelegere  
- metode interactive  

2 ore 

6. 
Cap. IV - Soluţionarea conflictelor individuale de muncă  
3. Reguli specifice soluţionării în fond; impactul dispoziţiilor 
NCPC asupra jurisdicţiei muncii  (II) 

- prelegere  
- metode interactive 

2 ore 

7. Cap. IV - Soluţionarea conflictelor individuale de muncă  
4. Aspecte specifice soluţionării în căile de atac 

- prelegere  
- metode interactive  

2 ore 

8. 
Cap. IV – Soluţionarea conflictelor individuale de muncă  
5. Impactul elementelor de extraneitate asupra soluţionării 
conflictelor de drepturi 

- prelegere  
- metode interactive  

2 ore 

9. 

Cap. V - Hotărârile pronunţate în materia conflictelor 
individuale de muncă 
1. Hotărârile pronunţate în fond 
2. Hotărârile pronunţate în apel 

- prelegere  
- metode interactive  

2 ore 

10. 

Cap. VI - Executarea hotărârilor pronunţate în materia 
conflictelor individuale de muncă  
1. Executarea de bunăvoie a hotărârilor pronunţate în 
conflictele individuale de muncă 
2. Executarea silită a hotărârilor pronunţate în materia 
conflictelor individuale de muncă 
3. Întoarcerea executării unei hotărâri pronunţate în materia 
conflictelor individuale de muncă 
4. Angajarea răspunderii penale în contextul neexecutării 
unei hotărâri pronunţate într-un conflict individual de muncă 

- prelegere  
- metode interactive 

2 ore 

11. Cap. VII - Soluţionarea litigiilor de muncă în cazul 
funcţionarilor publici – analiza comparativă (I)  

- prelegere  
- metode interactive  

2 ore 

12. Cap. VII - Soluţionarea litigiilor de muncă în cazul 
funcţionarilor publici – analiza comparativă (II) 

- prelegere  
- metode interactive  

2 ore 

13. Cap. VIII - Apelul la instanţa de judecată în contextul 
desfăşurării unei greve 

- prelegere  
- metode interactive  

2 ore 

14. Cap. IX - Jurisdicţia muncii în dreptul comparat - prelegere  
- metode interactive  

2 ore 

Bibliografie  
Referinţe principale: 
1. Ion Traian Ştefănescu, Tratat teoretic si practic de drept al muncii. Ediţia a IV-a, revăzută și adăugită, Ed. 

Universul Juridic, 2017; 
2. Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii. Ediţia a X-a, actualizată, Ed. Universul Juridic, 2016;  
3. Alexandru Athanasiu, Ana-Maria Vlăsceanu, Dreptul muncii. Note de curs, Ed. C.H. Beck, 2017; 
4. Septimiu Panainte, Dreptul individual al muncii. Curs universitar, Ed. Hamangiu, 2017; 

Referinţe suplimentare: 
1. Al. Athanasiu, M. Volonciu, L. Dima, O. Cazan, Codul muncii. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, vol. I, 
2007; vol. II, 2011; 
2. Alexandru Ţiclea (coord.), Codul muncii - comentat şi adnotat cu legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, vol. I 
şi II, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008; 
3. Costel Gâlcă, Codul muncii adnotat, Ed. C.H. Beck, 2008; 
4. Şerban Beligrădeanu, Studii de drept român al muncii, Ed. C. H. Beck, 2007; 
5. Veronica Pribac, Abuzul de drept şi contractele de muncă, Ed. Wolters Kluwer, 2007; 
6. Radu Răzvan Popescu, Dreptul penal al muncii, Ed. Wolters Kluwer, 2008. 



  

 
 

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

1. 

Identificarea condiţiilor de legalitate a 
actelor specifice dreptului muncii. 
Redactare şi analiză decizii de 
concediere, decizii de sancţionare 
disciplinară ș.a.  

metode interactive: interpelarea, 
dialogul, dezbaterea având drept 
suport bibliografia recomandată, 
prezentarea şi comentarea unor 
referate/studii de caz, susținerea de 
procese simulate. 

2 ore 

2. 
Redactare şi analiză cerere de chemare 
în judecată, întâmpinare, hotărâre a 
instanţei de fond ș.a. (I) 

metode interactive 
2 ore

3. 
Redactare şi analiză cerere de chemare 
în judecată, întâmpinare, hotărâre a 
instanţei de fond ș.a.(II) 

metode interactive 
2 ore 

4. Analiză practică judiciară – instanţe 
naţionale – litigii de muncă metode interactive 

2 ore

5. 
Analiză practică judiciară – litigii de 
muncă – hotărâri ale Curții 
Constituționale 

metode interactive 2 ore

6. Analiză practică judiciară – litigii de 
muncă -  hotărâri ale ICCJ – RIL și HP 

metode interactive 2 ore

7. Proces simulat (I) 
metode interactive 2 ore 

8. Proces simulat (II) 
metode interactive 2 ore

9. Proces simulat (III) 
metode interactive 2 ore 

10. Proces simulat (IV)  
metode interactive 2 ore 

11. 

Analiză comparativă procedurilor de 
soluţionare a conflictelor individuale de 
muncă şi a litigiilor derivând din 
raporturile de serviciu ale funcţionarilor 
publici 

metode interactive 2 ore 

12. 
Analiză practică judiciară – litigii de 
muncă și litigii privind raporturile de 
serviciu ale funcționarilor publici 

metode interactive 2 ore 

13. Analiză practică judiciară CJUE 
metode interactive 2 ore 

14. Aspecte de drept comparat  
metode interactive 2 ore

Bibliografie 
1. L. Uţă, F. Rotaru, S. Cristescu, Jurisdicţia muncii. Contractele colective. Conflictele de muncă. Practică 
judiciară, Ed. Hamangiu, 2010; 
2. L. Uţă, F. Rotaru, S. Cristescu, Dreptul muncii. Salarii, sporuri şi concedii, formare profesională. Practică 
judiciară, Ed. Hamangiu, 2010; 
3. L. Uţă, F. Rotaru, S. Cristescu, Dreptul muncii. Răspunderea disciplinară. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, 
2009 (1), 2013 (2); 
4. L. Uţă, F. Rotaru, S. Cristescu, Dreptul muncii. Răspunderea patrimonială, contravenţională şi penală. 
Practică judiciară, Ed. Hamangiu, 2009; 
5. L. Uţă, F. Rotaru, S. Cristescu, Încetarea contractului individual de muncă. Practică judiciară, Ed. 



  

 
 

 

 

 
 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
01.10.2017 Conf. dr. Vasile Septimiu PANAINTE Conf. dr. Vasile Septimiu PANAINTE 
  

 
 
 
 

Data avizării în departament Director de departament 
 Lect. univ. dr. Dan Constantin TUDURACHE 
 

Hamangiu, 2009 (1), 2013 (2); 
6. L. Uţă, F. Rotaru, S. Cristescu, Contractul individual de muncă. Încheiere, executare, modificare, 
suspendare. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, 2009 (1), 2011 (2); 
7. Cristina Samboan, Demnitatea in munca, Editura C.H. Beck, 2017; 
8. Veronica Pribac, Abuzul de drept şi contractele de muncă, Ed. Wolters Kluwer, 2007; 
9. Radu Răzvan Popescu, Dreptul penal al muncii, Ed. Wolters Kluwer, 2008; 
10. Emanuela Ignăţoiu-Sora, Egalitate şi nondiscriminare în jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, Ed. C.H. 
Beck, 2008; 
11. Septimiu Panainte, Drept european al muncii: principalele directive, jurisprudență CJUE, conformitatea 
dreptului național, Ed. Hamangiu, 2017; 
12. Revista Română de Dreptul Muncii, Ed. Rosetti/Wolters Kluwer, 2003-2017. 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conținutul disciplinei este menit să corespundă cu: 
- așteptările oricărei persoane juridice (instituție/autoritate publică, societate comercială, asociație sau 

fundație ș.a.) care angajează consilieri juridici (deoarece aceștia trebuie să redacteze și să avizeze acte 
de dreptul muncii și trebuie să reprezinte angajatorul în fața instanțelor judecătorești competente să 
soluționeze conflicte individuale de muncă); 

- activitățile specifice desfășurate de avocații care asistă și reprezintă părțile la raporturile de muncă în 
fața instanțelor judecătorești competente să soluționeze conflicte individuale de muncă; 

- activitățile specifice desfășurate de judecătorii, asistenții judiciari și grefierii din cadrul secțiilor 
specializate în soluționarea conflictelor individuale de muncă din cadrul tribunalelor și curților de apel. 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

Gradul de însușire a materiei 
predate (în special 
competențele C1, C2, C3, 
prin prisma obiectivelor) 

examen final scris 50%  
 

10.5 Seminar/ Laborator 

Capacitatea de a soluționa 
corect spețe și de a redacta 
corect acte (în special 
competențele C4, C5, prin 
prisma obiectivelor) 

evaluare pe parcurs:  
proces simulat/dosar, 
studii de caz, referate, 
teste 

50%  
 

10.6 Standard minim de performanţă 

- cunoașterea noțiunilor fundamentale 
- cunoaşterea specificului jurisdicţional 
- redactarea corectă a unor acte specifice dreptului muncii şi a unor acte care se regăsesc într-o cauză aflată 
pe rolul instanţei de judecată 



  

 
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 
 

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 
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 JURISDICŢII SPECIALE ÎN DREPTUL COMERCIAL 
2.2 Titularul activităţilor de curs Dr. Claudia Antoanela SUSANU 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Claudia Antoanela SUSANU 
2.4 An de studiu I 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare M 2.7 Regimul discipinei OB 
* 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 50 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 50 
Tutoriat 1 
Examinări 3 
Alte activităţi................................... - 
 
3.7 Total ore studiu individual 144 
3.8 Total ore pe semestru 200 
3.9 Număr de credite 8 

 
4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum  
4.2 De competenţe  

 
5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sală de curs, opţional dotată cu laptop, videoproiector 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului Sală de seminar,  opţional dotată cu laptop, videoproiector 

 
 
 
 
 



  

 
 

6. Competenţe specifice acumulate 
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Competente specifice profesionale reprezintă ansamblul unitar şi dinamic al cunoştinţelor şi 
abilităţilor 
C1.  Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice disciplinei) 

 Receptarea dreptului comercial ca ramură distinctă de drept privat 
 Cunoașterea aprofundată și utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi 

metodologiilor din domeniul juridic 
 Cunoaşterea principalelor aspecte care diferenţiază dreptul comercial de celelalte ramuri ale 

dreptul civil 
 Identificarea categoriilor de persoane considerate a avea calitatea de profesionist comerciant 
 Utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite 
 Cunoaşterea modalităţilor de dobândire şi pierdere a calităţii de comerciant, precum şi a 

mecanismelor juridice conexe desfăşurării activităţii comercianţilor  
 Utilizarea corectă a termenilor de specialitate şi interpretarea corectă a regulilor particulare 

derogatorii aplicabile în procedurile speciale ce vor fi prezentate; 
 Definirea de concepte esenţiale ale dreptului comercial; 

 
C2.  Explicare şi interpretare   
 Deprinderea sensului exact al noţiunilor specifice dreptului comercial precum: profesionişti 

comercianţi, întreprindere,  întreprindere  în dificultate, societate în insolvenţă, societate în 
faliment 

 Deprinderea cu aplicarea mecanismelor de interpretare a normelor juridice în materiile 
speciale ce formează obiect al cursului   

 Realizarea de conexiuni între elementele dreptului material şi regulile speciale de jurisdicţie; 
C3. Instrumental – aplicative   

 Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct 
de vedere  juridic şi în soluţionarea lor 

 Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă 
de drept concretă 

 Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite în cadrul cursului, cu ocazia 
întocmirii actelor procedurale specifice în materia litigiilor cu profesionişti comercianţi, pornind 
de la actul de sesizare al instanţei şi finalizând cu redactarea hotărârii judecătoreşti  

  Abilităţi de aplicare a regulilor speciale de jurisdicţie în materia studiată, cu ocazia realizării 
simulării unor procese; 

 
C4. Atitudinale  
 Recunoaşterea importanţei disciplinei studiate pentru dezvoltarea competenţelor personale; 
 Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, în contextul amplelor 

modificări legislative recente, respectiv noul cod de procedură civilă, noul cod al insolvenţei  
Participarea activă la lucrările practice planificate şi descoperirea de noi valenţe ale problemelor 
studiate; 
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 CT1.   
 Autonomie şi responsabilitate;  

Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice 
specifice domeniului. 
CT2.  
 Interacţiune socială;  

Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă individuală, precum și în echipă (în cazul proceselor simulate 
sau al rezolvării unor speţe pe grupe de lucru), cu respectarea palierelor ierarhice. 
CT3. 

 Dezvoltare personală şi profesională 
 
Întocmirea corectă  a actelor procedurale specifice în materia litigiilor cu profesionişti comercianţi, 
pornind de la actul de sesizare al instanţei şi finalizând cu redactarea hotărârii 
judecătoreşti/declararea căilor de atac, cu gestionarea judicioasă a terminologiei, a regulilor de formă 
și a cerinţelor specifice unei motivări complete.  



  

 
 

 
Posibilitatea de a susținere oral o opinie juridică. 
 
Abilitatea  de a identifica și formula apărări nuanțate  funcţie de specificul poziției procesuale avute în 
ipoteza simulării unui proces. 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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Acest curs se doreşte a constitui un fundament al cunoştinţelor despre modul în care constantele 
dreptului comercial, interconectate la viaţa de zi cu zi, influenţează modul de desfăşurare al relaţiilor 
sociale izvorâte din protecţia stabilită de forţa de coerciţie a statului prin reprezentarea tridimesională 
a normei juridice.  

Cursul vizează - la nivel general - prezentarea, analiza, însuşirea doctrinei şi practicii judiciare în 
domeniu cât şi deprinderea, de către masteranzi, a unor abilităţi practice privind soluţionarea speţelor 
în contextul amplelor modificări legislative recente, respectiv noul cod de procedură civilă, noul cod al 
insolvenţei. 
Cursul va urmări identificarea şi asimilarea principalelor probleme de practică instituţională şi 
judiciară, în materia litigiilor cu profesionişti comercianţi.  

Principalele obiective ale cursului sunt concretizate prin competenţele ce urmează a fi dobândite 
ca urmare a parcurgerii acestuia. 
Obiectivul principal constă în individualizarea specificului materiei, a competenţelor şi procedurilor 
speciale reglementate în materia litigiilor cu profesionişti comercianţi.  
Obiectivul secundar este axat pe dezvoltarea abilităţilor de a realiza încadrarea juridică a unei situaţii 
de fapt, de a identifica sediului materiei, de a analiza şi interpreta probele administrate în cauză, de a  
pronunţa şi motiva soluția ce s-ar impune.  
Obiectivul terțiar constă în formarea deprinderilor de întocmire a actelor procedurale specifice în 
materia litigiilor cu profesionişti comercianţi, pornind de la actul de sesizare al instanţei şi finalizând 
cu redactarea hotărârii judecătoreşti. 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 

 Explice care sunt elementele ce particularizează fiecare dintre  procedurile speciale 
reglementate în materia litigiilor cu profesioniştii comercianţi  - studiate la prezentul curs - prin 
raportare la  procedura de drept comun. 

 Utilizeze corect terminologia juridică specifică, consacrată în cadrul procedurilor ce vor fi 
prezentate în acest curs. 

 Analizeze şi interpreteze probele  administrate  într-o  cauză, fie cu ocazia rezolvării unor 
speţe din materia de faţă, fie  cu ocazia pronunţării şi motivării soluțiilor ce s-ar impune în 
procesele ce vor fi simulate. 

 Elaboreze conţinutul unor acte de procedură specifice materiilor în discuţie, cum ar fi cereri 
de deschidere a procedurii insolvenţei, contestaţii şi opoziţii în materia insolvenţei, cereri de 
chemare în judecată, întâmpinări  

 

8. Conţinut 

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

1. 

Capitolul I  Noţiuni introductive  
  Secţiunea I Noţiunea şi obiectul 
dreptului comercial. Concepţia monistă 
de reglementare a dreptului privat şi 
implicaţiile acesteia 
  Secţiunea a II-a Corelaţia dreptului 
comercial cu alte ramuri de drept 
  Secţiunea a III-a Noţiunea de 

Metode de comunicare orală 
–metode expozitive, 
respectiv: 
 - Expunerea sistematică  
 - Prelegerea  
 

2 ore 
prelegere 



  

 
 

profesionist şi cea de comerciant, 
delimitări conceptuale  
  Secţiunea a IV-a Profesionistul 
comerciant şi întreprinderea sa. 

2. 

Capitolul al-II -lea Procedura arbitrală 
  Secţiunea I Noţiunea, formele şi 
importanţa arbitrajului 
  Secţiunea a II-a Natura juridică a 
arbitrajului 
  Secţiunea a III-a  Convenţia arbitrală 

Metode de comunicare orală 
–metode expozitive, 
respectiv: 
 - Expunerea sistematică  
 - Prelegerea  
 

2 ore 
prelegere 

3. 

Capitolul al-II -lea Procedura arbitrală 
  Secţiunea a IV-a Constituirea 
Tribunalului arbitral 
  Secţiunea a V-a  Procedura arbitrală 
  Secţiunea a VI-a  Hotărârea arbitrală 
  Secţiunea a VII-a  Jurisdicţii arbitrale 
international 

Metode de comunicare orală 
- metode conversative, 
respectiv: 
-Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 
exemplificarea.  
 

2 ore 
prelegere 

4. 

Capitolul al III-lea  Proceduri de 
prevenire a insolvenţei 
Secţiunea I  Despre prevenţia 
insolvenţei şi utilitatea sa 
  Secţiunea a II-a  Conceptul de” 
întreprindere în dificultate” 
  Secţiunea a III-a  Procedura 
mandatului ad-hoc  

Metode de comunicare orală 
–metode expozitive, 
respectiv: 
 - Expunerea sistematică  
 - Prelegerea  
 

2 ore 
prelegere 

5. 
Capitolul al IV-lea   Proceduri de 
prevenire a insolvenţei 
  Secţiunea a IV-a  Procedura 
concordatului preventiv   

Metode de comunicare orală 
–metode expozitive, 
respectiv: 
 - Expunerea sistematică  
 - Prelegerea  
-  Cazuri practice.  
 

2 ore 
prelegere 

6. 

Capitolul al V-lea  Procedura 
insolvenţei 
Secţiunea I  
 
 Domeniul de aplicare. Procedura 
generală. Procedura simplificată. 
Semnificaţia unor termeni.  

Metode de comunicare orală 
–metode expozitive, 
respectiv: 
 - Expunerea sistematică  
 - Prelegerea  
 

2 ore 
prelegere 

7. 

Secţiunea a II-a   
 
Insolvenţa. Participanţii la procedură  
Instanţa de judecată. Adunarea 
creditorilor. Comitetul creditorilor.  

Metode de comunicare orală 
–metode expozitive, 
respectiv: 
 - Expunerea sistematică  
 - Prelegerea  
 

2 ore 
prelegere 

8. 

Secţiunea a II-a   
 
Insolvenţa. Participanţii la procedură  
Administratorul special. Administratorul 
judiciar. Lichidatorul judiciar. 

Metode de comunicare orală 
–metode expozitive, 
respectiv: 
 - Expunerea sistematică  
 - Prelegerea  
 

2 ore 
prelegere 



  

 
 

9. 

  
Secţiunea a III-a   
 
Deschiderea procedurii insolvenţei 
Deschiderea procedurii la cererea 
debitorului. 
Deschiderea procedurii la cererea 
creditorilor. 
Efectele deschiderii procedurii. 

Metode de comunicare orală 
–metode expozitive, 
respectiv: 
 - Expunerea sistematică  
 - Prelegerea  
 

2 ore 
prelegere 

10. 

Secţiunea a IV-a   
 
Stabilirea masei credale a debitorului 
aflat în procedura insolvenţei 
Notificarea deschiderii procedurii 
Depunerea şi verificarea creanţelor. 
Întocmirea tabelului preliminar.  
Contestarea creanţelor. Întocmirea 
tabelului definitiv. 

Metode de comunicare orală 
–metode expozitive, 
respectiv: 
 - Expunerea sistematică  
 - Prelegerea  
 

2 ore 
prelegere 

11. 

Secţiunea a V-a   
 
Anularea actelor frauduloase 
încheiate de debitor anterior 
deschiderii procedurii 

Metode de comunicare orală 
–metode expozitive, 
respectiv: 
 - Expunerea sistematică  
 - Prelegerea  
 

2 ore 
prelegere 

12. 

Secţiunea a VI-a   
 
Reorganizarea 
Propunerea planului. Votarea planului. 
Perioada de reorganizare. 

Metode de comunicare orală 
–metode expozitive, 
respectiv: 
 - Expunerea sistematică  
 - Prelegerea  
 

2 ore 
prelegere 

13. 

Secţiunea a VII-a   
 
Falimentul 
Începerea procedurii de faliment. 
Stabilirea masei pasive. 
Măsuri pregătitoare lichidării. 

Metode de comunicare orală 
–metode expozitive, 
respectiv: 
 - Expunerea sistematică  
 - Prelegerea  
 

2 ore 
prelegere 

14. 

Secţiunea a VIII-a   
 
Răspunderea patrimonială a 
persoanelor ce au cauzat insolvenţa 

Metode de comunicare orală 
–metode expozitive, 
respectiv: 
 - Expunerea sistematică  
 - Prelegerea  
 

2 ore 
prelegere 

Bibliografie  
 
- Referinţe principale:  
- Coordonatori Radu Bufan, Florin Moţiu ş.a. Tratat practic de insolvenţă, Editura  Hamagiu,  Bucureşti, 2014; 
- Nicoleta Ţăndăreanu, Codul insolvenţei adnotat, Editura  Universul juridic,  Bucureşti, 2014; 
- St. D. Cărpenaru, M. A. Hotca, V. Nemeş, Codul insolvenței comentat, Ed Universul juridic, București 2014 
- Turcu, Ion,  Legea procedurii insolvenţei. Comentarii pe articole, Ediţia a IV-a,  Editura CH Beck, Bucureşti, 2012; 
- Gabriel Boroi, Octavia Spineanu-Matei, Gabriela Raducan, Andreia Constanda, Carmen Negrila, Delia Narcisa 

Theohari, Marius Eftimie, Marcel Dumitru Gavris, Veronica Danaila, Flavius Pancescu, Noul Cod de procedură 
civilă. Comentariu pe articole Vol I şi II,  Editura  Hamangiu,  Bucureşti, 2010; 

- Leş, Ioan, Tratat de drept procesual civil, Ediţia a V-a,  Editura CH Beck, Bucureşti, 2010; 
- Piperea, Gheorghe,  Legea Concordatului. Monografii Editura Walters Kluwer, Bucureşti, 2010; 
- Ciobanu, V.,M., Boroi,G., Drept procesual civil. Curs selecţii. Teste grilă, Editura CH Beck, Bucureşti, 2005; 
- Deleanu, I., Tratat de procedură civilă, Editura All Beck, Bucureşti, 2005; 



  

 
 

- Deleanu I., Deleanu S., Arbitrajul intern şi internaţional, Editura Wolters Kluwer România, 2005; 
- Fuerea A., Drept comunitar al afacerilor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006; 
- Prescure T., Crişan R., Arbitrajul comecial. Modalitate alternativă de soluţionare a litigilor comerciale, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2010; 
- Maria Mona Pivniceru, Claudia- Antoanela  Susanu, Mihai Susanu  Procedura insolvenţei. Practică 

judiciară 2006-2009,  Editura  Hamagiu, Bucureşti, 2009 
- VLASOV, VANDA ANA MARIA Arbitrajul comercial : jurisprudenţă arbitrală 2007-2009, Editura  Hamagiu, 

Bucureşti, 2010 
 
 
LEGISLAŢIE 
 

- Legea nr.85/2014, publicată în  Monitorul Oficial, Partea I, nr. 466 din 25.06.2014, privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; 

- Legea nr.381/2009, publicată în M.Of.nr.870/14.12.2009, privind introducerea concordatului preventiv şi 
mandatului ad-hoc; 

- Legea nr.85/2006, publicată în M.Of.nr.359/21.04.2006, privind procedura insolvenţei; 
- Legea nr.637/2002, publicată în M.Of.nr.931/19.12.2002 privind normele pentru determinarea legii aplicabile unui 

raport de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei. 
 
Referinţe suplimentare: 
- Dănăilă G. Procedura arbitrală în litigiile comerciale interne, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006; 
- Christian Buhring – Uhle, Arbitration and Mediation in International Business, International Arbitration, Law Library 

Kluwer Law International,2006; 
- Gh.Buta, Jurisdicţia comercială. Teorie şi jurisprudenţă, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003; 
- Aurică Avram  Procedura insolvenţei  deschiderea procedurii Editura  Hamangiu,  Bucureşti, 2010; 
- Aurică Avram  Procedura insolvenţei: efectele deschiderii  procedurii Editura  Hamangiu,Bucureşti, 2010; 
- Aurică Avram  Procedura insolvenţei: răspunderea membrilor organelor de conducere, Editura  Hamangiu, 

Bucureşti, 2007; 
 

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

1. 

Seminar 1. 
 Concepţia monistă de reglementare a 
dreptului privat şi implicaţiile acesteia. 
Profesionistul comerciant şi 
întreprinderea sa. 

Metode bazate pe utilizarea 
textului scris :  
 - Lectura textului şi 
interpretarea lui  
  

2 ore  
Seminar 

2. 
Seminar 2.   
Convenţia arbitrală. Tribunalul  arbitral 
 

Metode bazate pe utilizarea 
textului scris :  
- Utilizarea tablei şi a 
schemelor, planurilor de idei  

2 ore  
Seminar 

3. 
Seminar 3.  
 Procedura arbitrală 
 

Metode bazate pe acţiune :  
 - Exerciţiul – rezolvarea unor 
speţe 

2 ore  
Seminar 

4. 

Seminar 4.  
 Prevenirea insolvenţei. Conceptul de” 
întreprindere în dificultate”. 
 Procedura mandatului ad-hoc  
 

Metode bazate pe utilizarea 
textului scris :  
 - Lectura textului şi 
interpretarea lui  
 -  Prezentare practică. 
Utilizarea tablei şi a 
schemelor, planurilor de idei  

2 ore  
Seminar 

5. 

Seminar 5.   
Procedura concordatului preventiv  
Beneficiari. Formulare cerere.  
Deschidere procedură. 

Metode bazate pe acţiune :  
 - Exerciţiul – rezolvarea unor 
speţe 
 

2 ore  
Seminar 



  

 
 

6. 

Seminar  6. 
  Insolvenţa  
Domeniul de aplicare.  
Procedura generală. Procedura 
simplificată.  
Semnificaţia unor termeni  

Metode bazate pe acţiune :  
 - Exerciţiul – rezolvarea unor 
speţe 
Studiu de caz. Discuţii 

2 ore  
Seminar 

7. 

Seminar  7.  
 Insolvenţa. Participanţii la procedură 
Instanţa de judecată. Adunarea 
creditorilor. Comitetul creditorilor.   

Metode bazate pe utilizarea 
textului scris :  
 - Lectura textului şi 
interpretarea lui  
 - Utilizarea tablei şi a 
schemelor, planurilor de idei  

2 ore  
Seminar 

8. 

 
Seminar  8.  
 Insolvenţa. Participanţii la procedură 
  Administratorul special. Administratorul 
judiciar. Lichidatorul judiciar. 

Metode bazate pe utilizarea 
textului scris :  
 - Lectura textului şi 
interpretarea lui  
 - Utilizarea tablei şi a 
schemelor, planurilor de idei  

2 ore  
Seminar 

9. 

Seminar 9.  
Deschiderea procedurii insolvenţei 
Deschiderea procedurii la cererea 
debitorului 
Deschiderea procedurii la cererea 
creditorilor 
Efectele deschiderii procedurii 

Metode de comunicare orală 
- metode conversative, 
respectiv: 
 - Conversaţie liberă şi dirijată  
 - Conversaţia euristică  
 - Metoda problematizării 
 

2 ore  
Seminar 

10. 

Seminar  10.  
Stabilirea masei credale a debitorului 
aflat în procedura insolvenţei 
Notificarea deschiderii procedurii 
Depunerea şi verificarea creanţelor. 
Întocmire tabel preliminar  
Contestarea creanţelor. Întocmire tabel 
definitiv 

Metode bazate pe acţiune :  
 - Exerciţiul – rezolvarea unor 
speţe 
 

2 ore  
Seminar 

11. 

Seminar  11. 
 Anularea actelor frauduloase 
încheiate de debitor anterior 
deschiderii procedurii 

Metode bazate pe acţiune :  
 Jocul de roluri – simularea 
unor procese având ca baza 
de plecare materia parcursă 

2 ore  
Seminar 

12. 

Seminar  12.  
Reorganizarea 
Propunerea planului. Votarea planului 
Perioada de reorganizare 

Metode bazate pe acţiune :  
 - Exerciţiul – rezolvarea unor 
speţe 

2 ore  
Seminar 

13. 

  Seminar  13.  
Falimentul 
Începerea procedurii de faliment 
Stabilirea masei pasive 
Măsuri pregătitoare lichidării 

Metode de comunicare orală 
- metode conversative, 
respectiv: 
 - Conversaţie liberă şi dirijată  
 - Conversaţia euristică  
 - Metoda problematizării 

2 ore  
Seminar 

14. 

 
Seminar 14.  
Răspunderea patrimonială a 
persoanelor ce au cauzat insolvenţa 

Metode de comunicare orală 
- metode conversative, 
respectiv: 
 - Conversaţie liberă şi dirijată  
 - Conversaţia euristică  
 - Metoda problematizării 

2 ore  
Seminar 

- Bibliografie  
- Aurică Avram,  Comentarii practice Procedura insolvenţei  deschiderea procedurii Editura  Hamangiu,  

Bucureşti, 2010; 



  

 
 

 

 

- Aurică Avram Comentarii practice Procedura insolvenţei: efectele deschiderii  procedurii Editura  
Hamangiu,Bucureşti, 2010; 

- Aurică Avram Comentarii practice Procedura insolvenţei Partea generală, Editura  Hamangiu, Bucureşti, 
2008; 

- Aurică Avram  Comentarii practice Procedura insolvenţei: răspunderea membrilor organelor de 
conducere, Editura  Hamangiu, Bucureşti, 2007; 

- Maria Mona Pivniceru, Claudia- Antoanela  Susanu, Mihai Susanu  Procedura insolvenţei. Practică 
judiciară 2006-2009,  Editura  Hamagiu, Bucureşti, 2009 

- Luiza Neagu,  Procedura insolvenţei. Răspunderea membrilor organelor de  conducere,  Editura  
Hamagiu, Bucureşti, 2011 

- Elisabeta Roşu, Procedura insolvenţei. Practică judiciară,  Editura  Hamagiu, Bucureşti, 2011 
- VLASOV, VANDA ANA MARIA Arbitrajul comercial : jurisprudenţă arbitrală 2007-2009, Editura  Hamagiu, 

Bucureşti, 2010 
 

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

Cursul are un conținut practic  și aplicat  care a fost gândit într-o manieră de natură a contribui la formarea de 
deprinderi specifice următoarelor categorii de profesii juridice: judecător, avocat, practician în insolvenţă. 
Conținutul disciplinei este menit să corespundă cu activitățile specifice desfășurate de judecătorii, grefierii din 
cadrul secțiilor specializate în soluționarea cauzelor în materie comercială şi de insolvenţă din cadrul 
tribunalelor și curților de apel.  
 În egală măsură cursul se adresează şi  avocaţilor  care asistă și reprezintă părțile la raporturile comerciale 
în fața instanțelor judecătorești competente să soluționeze asemenea  litigii, cât şi practicienilor în insolvenţă. 
Cursul contribuie - în secundar la formarea deprinderilor de redactare a înscrisurilor specifice acestei ramuri 
a dreptului. 
 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

Cunoaşterea particularităţilor 
fiecărei dintre  procedurile 
speciale reglementate în 
materia litigiilor cu 
profesioniştii comercianţi  
studiate la prezentul curs. 
Capacitatea de utilizare 
adecvată  a terminologiei 
specifice utilizate 
şi dezvoltarea abilităţilor de a 
realiza încadrarea juridică a 
unei situaţii de fapt, de a 
identifica sediului materiei, 
de a analiza şi interpreta 
probele administrate în 
cauză, de a  pronunţa şi 
motiva soluția ce s-ar 
impune.  
 

-metode de evaluare 
bazate pe evaluarea 
scrisă:  
 
Examen scris prin care se 
urmăreşte identificarea 
volumului şi calităţii 
cunoştinţelor şi a 
capacităţilor studenţilor 
conform programelor de 
studiu; 
 

1.răspunsurile la 
examen (evaluare 
finală) – 60 % 
2. testarea 
periodică prin 
lucrări de control 
– 20% 
3. referate/ 
participare la 
simulare 
procese/răspunsu
ri la curs ori 
seminar – 20 % 
 
(n x 60) + (n x 
20) + (n x 20) / 
100 = nota finală 

10.5 Seminar/ Laborator 

Însuşirea problematicii 
tratate la curs şi seminar; 
Capacitatea de a  întocmi 
acte procedurale specifice în 
materia litigiilor cu 

-metode de evaluare 
bazate pe evaluarea 
scrisă: lucrările scrise 
curente (în cadrul 
seminariilor), lucrările 

 



  

 
 

 
 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
01.10.2017 Dr. Claudia Antoanela SUSANU Dr. Claudia Antoanela SUSANU 
 
 
 

 
 

 

Data avizării în departament Director de departament 
 Lect. univ. dr. Dan Constantin TUDURACHE 
 

profesionişti comercianţi scrise de evaluare curentă 
(evaluări curente 
obligatorii) şi finală (în 
sesiunile de examene), 
chestionarele de evaluare, 
referatele. 

10.6 Standard minim de performanţă 
 

Cerinte minime pentru nota 5 : 
 
1. Participarea la cursuri prelegeri şi seminarii; 
2. Prezentarea unui referat care să conţină elemente de originalitate; 
3. Cunoaşterea principalelor concepte, recunoaşterea şi definirea corectă a acestora; 
4.  Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat; 
5. La examen, elaborarea unei lucrări prin care să se demonstreze cunoaşterea conceptelor şi 

particularităţilor specifice domeniului studiat şi care face obiect al subiectului de rezolvat ( încadrare în 
subiect). 

 
Cerinte minime pentru nota 10 : 

1. Participare interactivă la prelegeri şi dezbateri, apreciată de cadrul didactic; 
2.Cunoaşterea şi folosirea corectă a noţiunilor şi conceptelor studiate; 
3. Prezentarea unui referat care să conţină  - pe lângă elemente de originalitate - şi puncte de vedere 
personale cu caracter de noutate susţinute cu argumente specifice 
4. Rezolvarea corectă a problemelor cu grad ridicat de dificultate, bazate pe corelaţii şi conexiuni; 
5. Parcurgerea atât a bibliografiei obligatorii, cât şi a celei suplimentare recomandată la cursuri şi seminarii; 
6. Utilizarea unui limbaj de specialitate complex, prin care se dovedeşte o bună capacitate de exprimare, 
coerenţă, capacitate de argumentare şi originalitate; 
7. La examen, elaborarea unei lucrări prin care să se demonstreze cunoaşterea conceptelor şi 
particularităţilor specifice domeniului studiat, competenţa de a face conexiuni cu aplicabilitate la situaţii 
practice concrete. 

 



 
 

 
 

 
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 64 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 42 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 44 
Tutoriat 1 
Examinări 3 
Alte activităţi................................... - 
 
3.7 Total ore studiu individual 119 
3.8 Total ore pe semestru 175 
3.9 Număr de credite 7 
 

 

 

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 
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 M 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 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 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. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 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.
1 

O
bi

ec
tiv

ul
 

ge
ne

ra
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. 
 

7.
2 

O
bi

ec
tiv

el
e 

sp
ec

ifi
ce

 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 

2. Soluţionarea conflictelor de jurisdicţie în 
interiorul Uniunii Europene. Partea I Prelegere, discuţii 2 ore 

3. 
Soluţionarea conflictelor de jurisdicţie în 
interiorul Uniunii Europene. Partea a II-
a 

Prelegere, discuţii 2 ore 

4. 

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

Prelegere, discuţii 2 ore 



 
 

 
 

5. 

Alte norme de competenţă 
internaţională obligatorii pentru 
instanţele române. Codul de procedură 
civilă 

Prelegere, discuţii 2 ore 

6. 
Chestiuni legate de recunoaşterea şi 
executarea hotărârilor judecătoreşti şi 
arbitrale. Partea I 

Prelegere, discuţii 2 ore 

7. 
Chestiuni legate de recunoaşterea şi 
executarea hotărârilor judecătoreşti şi 
arbitrale. Partea a II-a 

Prelegere, discuţii 2 ore 

8. Conflicte de legi în materia  persoanelor 
fizice şi juridice (societăţilor comerciale) Prelegere, discuţii 2 ore 

9. Conflicte de legi în materia contractelor. 
Principiile Regulamentului Roma I Prelegere, discuţii 2 ore 

10. 
Conflicte de legi în materia contractelor. 
Tratatele de asistenţă juridică în materie 
civilă 

Prelegere, discuţii 2 ore 

11. Conflicte de legi în materia bunurilor. 
Partea I Prelegere, discuţii 2 ore 

12. Conflicte de legi în materia bunurilor. 
Partea a II-a Prelegere, discuţii 2 ore 

13. Conflicte de legi în materia delictelor. 
Regulamentul Roma II Prelegere, discuţii 2 ore 

14. 
Conflicte de legi în materia delictelor. 
Tratatele de asistenţă juridică în materie 
civilă. 

Prelegere, discuţii 2 ore 

Bibliografie  
Referinţe principale: 
 Buglea, Claudiu-Paul, Dreptul internațional privat român, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura 
Universul Juridic, București, 2015; 
 Lupaşcu, Dan şi Ungureanu, Diana, Drept internaţional privat. Actualizat în raport de noul Cod civil, 

noul Cod de procedură civilă şi Regulamentele Uniunii europene, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2012; 

 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. 

Referinţe suplimentare: 
• Macovei, Ioan, Drept internaţional privat în reglementarea Noului Cod civil şi de procedură civilă, 

Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011; 
• Macovei, Ioan, Tratat de Dreptul comerţului internaţional, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014. 

 
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. Partea 
I 

Prezentarea de referate, 
discuţii, analiză de speţe 2 ore 

3. 

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

Prezentarea de referate, 
discuţii, analiză de speţe 2 ore 



 
 

 
 

4. 
Normele de competenţă internaţională 
prevăzute în noul Cod de procedură 
civilă românesc. Partea I 

Prezentarea de referate, 
discuţii, analiză de speţe 2 ore 

5. 
Normele de competenţă internaţională 
prevăzute în noul Cod de procedură 
civilă românesc. Partea a II-a 

Prezentarea de referate, 
discuţii, analiză de speţe 2 ore 

6. 

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

Prezentarea de referate, 
discuţii, analiză de speţe 2 ore 

7. 
Regimul juridic al Titlului Executoriu 
European conform Regulamentului 
(CE) nr. 805/2004 

Prezentarea de referate, 
discuţii, analiză de speţe 2 ore 

8. 

Recunoaşterea şi executarea 
hotărârilor judecătoreşti străine potrivit 
tratatelor de asistenţă juridică în 
materie civilă încheiate de România cu 
state nemembre ale Uniunii Europene; 

Prezentarea de referate, 
discuţii, analiză de speţe 2 ore 

9. 
Recunoaşterea şi executarea 
hotărârilor judecătoreşti străine potrivit 
noului Cod de procedura civilă român; 

Prezentarea de referate, 
discuţii, analiză de speţe 2 ore 

10. 

Recunoaşterea şi executarea 
hotărârilor arbitrale străine în dreptul 
românesc (reglementări comunitare, 
tratate internaţionale, Codul de 
procedură civilă). Partea I 

Prezentarea de referate, 
discuţii, analiză de speţe 2 ore 

11. 

Recunoaşterea şi executarea 
hotărârilor arbitrale străine în dreptul 
românesc (reglementări comunitare, 
tratate internaţionale, Codul de 
procedură civilă). Partea a II-a 

Prezentarea de referate, 
discuţii, analiză de speţe 2 ore 

12. 

Reglementări comunitare privind 
conflictele de legi în materia obligaţiilor 
contractuale (Regulamentul CE nr. 
593/2008-Roma I); 

Prezentarea de referate, 
discuţii, analiză de speţe 2 ore 

13. 

Reglementări comunitare privind 
conflictele de legi în materia obligaţiilor 
extracontractuale (Regulamentul CE nr. 
864/2007-Roma II) 

Prezentarea de referate, 
discuţii, analiză de speţe 2 ore 

14. 

Soluţionarea conflictelor de legi în 
materia bunurilor în dreptul internaţional 
privat românesc (tratate internaţionale 
şi noul Cod civil). 

Prezentarea de referate, 
discuţii, analiză de speţe 2 ore 

Bibliografie: 
 Diaconu, Nicoleta, Drept internațional privat, Editura Universitară, București, 2013; 
 Kunda, Ivana şi Gonçalves de Melo Marinho, Carlos Manuel, Ghid practic privind Dreptul 

internaţional privat european, disponibil la următoarea adresă 
web: http://www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=Hwm8stiD59w%3D&tabid=2285  ; 

 Lupaşcu, Dan şi Ungureanu, Diana, Drept internaţional privat. Actualizat în raport de noul Cod civil, 
noul Cod de procedură civilă şi Regulamentele Uniunii europene, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2012 ; 

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

http://www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=Hwm8stiD59w%3D&tabid=2285�


 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
01.10.2017 Conferențiar univ. dr. DARIESCU 
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Conferențiar univ. dr. DARIESCU 
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Data avizării în departament Director de departament 
 Lect. univ. dr. Dan Constantin TUDURACHE 
 

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 Frecvenţă;  Liste de prezenţă 10 

10.5 Seminar/ Laborator 

parcurgerea bibliografiei; 
participarea la dezbateri la 
seminar, dovedirea însuşirii 
noţiunilor fundamentale 

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

50 

10.6 Standard minim de performanţă 
Frecvenţă; parcurgerea bibliografiei; participarea la dezbateri la seminar, dovedirea însuşirii noţiunilor 
fundamentale 



 
 

 
 

 
 
 
 

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  42 din care: 3.5      curs 28 3.6  seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 55 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 55 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 50 
Tutoriat 6 
Examinări 2 
Alte activităţi ...................................  
 

3.7 Total ore studiu individual 133 
3.8 Total ore pe semestru 175 
3.9 Număr de credite 7 
 

 

 

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 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studii / Calificarea Dreptul afacerilor 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Organizarea profesiilor juridice  
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr.Țiț Nicolae-Horia 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr.Țiț Nicolae-Horia 
2.4 An de studiu 1 2.5 Semestru 2 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OP * 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Nu este cazul 
4.2 De competenţe Nu este cazul 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Nu este cazul  

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului Nu este cazul 



 
 

 
 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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 C1.  Însuşirea unor instrumente şi dobândirea unor cunoştinţe şi abilităţi în sensul caracterizării şi 
evaluării profesiilor juridice 
C2. Emiterea unor judecăţi de valoare cu privire la profesiile juridice 
C3. Capacitatea de a înţelege şi analiza noţiunile specifice disciplinei 
C4. Creşterea capacităţii de soluţionare a speţelor 
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CT1.  Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi valorificare a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite, 
CT2.  Înţelegerea dinamicii domeniului şi a legăturilor cu alte ramuri de drept 
CT3.  Creşterea gradului de conştientizare şi a capacităţii de autoevaluare a statutului juridic 
personal în perspectiva alegerii unei profesii juridice (magistrat, avocat, consilier juridic, notar public, 
executor judecătoresc) 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1 
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Însuşirea noţiunilor referitoare la organizarea profesiilor juridice din România. 
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 La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice regulile aplicabile organizării și exercitării profesiilor juridice din România 
 Descrie statutul juridic al magistraților, avocaților, consilierilor juridici, executorilor judecătorești 
 Utilizeze limbajul juridic de specialitate specific 
 Analizeze situații juridice concrete (spețe) 

8. Conţinut 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 

Reguli generale privind profesia de 
judecător și procuror; incomnpatibilități 
și interdicții referitoare la judecători și 
procurori 

- prelegere  
- metode interactive 2 h 

2. 

Admiterea în magistratură, formarea 
profesională inițială a judecătorilor și 
procurorilor și stagiul profesional al 
acestora; numirea în funcție a 
magistraților  

- prelegere  
- metode interactive 2 h 

3. 

Formarea profesională și evaluarea 
periodică a judecătorilor și procurorilor ; 
promovarea judecătorilor și procurorilor 
și numirea în funcții de conducere 

- prelegere  
- metode interactive 2 h 

4. Delegarea , detașarea și transferul 
judecătorilor și procurorilor; suspendarea 

- prelegere  
- metode interactive 2 h 



 
 

 
 

din funcție și încetarea funcției 

5. Drepturile și îndatoririle judecătorilor și 
procurorilor 

- prelegere  
- metode interactive 2 h 

6. Răspunderea judecătorilor și 
procurorilor 

- prelegere  
- metode interactive 2 h 

7. 
Reguli generale privind organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat; 
atribuțiile avocaților 

- prelegere  
- metode interactive 2 h 

8. Formele de exercitare a profesiei de 
avocat 

- prelegere  
- metode interactive 2 h 

9. Dobândirea, suspendarea și încetarea 
calității de avocat 

- prelegere  
- metode interactive 2 h 

10. Drepturile, îndatoririle și răspunderea 
avocaților 

- prelegere  
- metode interactive 2 h 

11. Organizarea şi exercitarea profesiei de 
notar public 

- prelegere  
- metode interactive 2 h 

12. 
Organizarea şi exercitarea profesiei de 
consilier juridic 
 

- prelegere  
- metode interactive 2 h 

13. Organizarea şi exercitarea profesiei de 
executor judecătoresc 

- prelegere  
- metode interactive 2 h 

14. Organizarea şi exercitarea profesiei de 
practician în insolvență 

- prelegere  
- metode interactive 2 h 

Bibliografie  
 
Referinţe principale: 

1. Traian Cornel Briciu, Claudiu Constantin Dinu, Paul Pop, Instituţii judiciare Ediția 2, Editura C.H. 
Beck, Bucureşti, 2016 

2. Ion Popa, Tratat privind profesia de magistrat în România, Universul Juridic, Bucureşti, 2007  
3. Dan Oancea (coord.), Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Editura C.H. 

Beck, București, 2015 
4. Florea Măgureanu, Organizarea sistemului judiciar, Universul Juridic, Bucureşti, 2006 
5. Ioan Leş, Organizarea sistemului judiciar românesc, Editura All Beck, Bucureşti, 2004 

Referinţe suplimentare: 
1. Ioan Leş, Organizarea sistemului judiciar în dreptul comparat, Editura All Beck, Bucureşti, 2005 
2. Ligia Dănilă, Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Editura CH Beck, Bucureşti, 2007 

 
 
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 
Justiția ca funcție și serviciu public. 
Principiile care guvernează profesia de 
magistrat 

metode interactive: 
interpelarea, dialogul, 
dezbaterea având drept 
suport bibliografia 
recomandată privind 
reglementări, teorii şi speţe, 
prezentarea şi comentarea 
unor referate și studii de caz, 
prezentarea şi analiza 
comparativă a  unor soluţii de 
practică judiciară 

2 h 



 
 

 
 

 

 
 

2.  

 
Rolul magistratului în societate. 
Analizarea principalelor reguli aplicabile 
profesiei de magistrat, din perspectiva 
incompatibilităților, interdicțiilor și a 
regulilor privind recrutarea magistraților  

 
metode interactive 
 

2 h 

3.  

Rolul și competența Consiliului Superior 
al Magistraturii în organizarea 
instanțelor judecătorești și profesiei de 
magistrat 

 
metode interactive 
 

2 h 

4. 
Statutul judecătorilor și procurorilor. 
Analizarea principalelor reguli aplicabile 
carierei magistraților 

metode interactive 2 h 

5.  Reguli legale și deontologice referitoare 
la exercitarea profesiei de avocat metode interactive 2 h 

6. Profesiile juridice liberale – asemănări 
și deosebiri Metode interactive 2 h 

7. Caracteristici comune și particularități 
ale profesiilor juridice Metode interactive  2 h 

Bibliografie 
1. Emil Poenaru, Cristinel Murzea, Profesiile juridice liberale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009 
2. Tiberiu Savu, Ştefan Naubauer, Cometariile noului cadru legal privind profesia de avocat, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2004 
4. Ioan Gârbuleţ, Organizarea şi exercitarea profesiei de executor judecătoresc, Editura Hamangiu, 
Bucureşti, 2007 
5. Claudiu Constantin Dinu, Fișe privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Editura Hamangiu, 
București, 2015 
6. Ligia Cătună (coordonator), Organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Sinteze și grile. Ediția a III-a, 
revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2016. 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conținutul disciplinei este menit să corespundă cu: 
- activitățile specifice desfășurate de judecători, asistenții judiciari și grefieri  
- activitățile specifice desfășurate de avocați 
- activitățile specifice desfășurate de notarii publici 
- activitățile specifice desfășurate de executorii judecătorești 
- regulile impuse la examenul de admitere la Institutul Național al Magistraturii 
- regulile impuse la concursul de admitere în profesia de avocat de Institutul Național pentru Pregătirea și 

Perfecționarea Avocaților 
- așteptările oricărei persoane juridice (instituție/autoritate publică, societate comercială, asociație sau 

fundație ș.a.) care angajează consilieri juridici  
- regulile impuse de Uniunea Națională a Notarilor Publici și Institutul Notarial Român privind admiterea în 

profesia de notar public 
- regulile impuse de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești privind admiterea în profesia de 

executor judecătoresc 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs Gradul de însușire a examen final scris 50% 



 
 

 
 

 
 
 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
01.10.2017  Lect. univ. dr. Țiț Nicolae-Horia          Lect. univ. dr. Țiț Nicolae-Horia                                   
  

 
 

Data avizării în departament Director de departament 
 Lect. univ. dr. Dan Constantin TUDURACHE 
 

materiei predate (în special 
competențele C1, C2, prin 
prisma obiectivelor) 

10.5 Seminar/ Laborator 

Capacitatea de a soluționa 
corect spețe și de utiliza 
corect limbajul de 
specialitate (în special 
competențele C3, C4, prin 
prisma obiectivelor) 

referate, teste grilă, 
întrebări 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
- cunoașterea noțiunilor fundamentale 
- cunoașterea principalelor instituții juridice din materia disciplinei 
- utilizarea corectă a limbajului de specialitate  
 
 



 
 

 
 

 
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 60 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 60 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 59 
Tutoriat 1 
Examinări 4 
Alte activităţi................................... - 
 
3.7 Total ore studiu individual 144 
3.8 Total ore pe semestru 200 
3.9 Număr de credite 8 

 

 

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 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studii / Calificarea Dreptul afacerilor 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei INSTRUMENTE JURIDICE DE GARANTARE A DREPTULUI 
DE PROPRIETATE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr. Dan Constantin Tudurache 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Dan Constantin Tudurache 
2.4 An de studiu 1 2.5 Semestru 2 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum Licenţa în Drept, Ştiinţe economice sau Administraţie 
Publică 

4.2 De competenţe  

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sala de curs cu dotari media (proiector, computer, sistem audio-
video), tabla, cretă, flipchart, markere 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Sala de seminar cu dotari media (proiector, computer, sistem 
audio-video), tabla, cretă, flipchart, markere 



 
 

 
 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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C1. Cunoasterea aprofundată a unei arii de specializare şi, în cadrul acesteia, a dezvoltării teoretice, 
metodologice şi practice specifice programului; utilizarea adecvată a limbajului specific în 
comunicarea cu medii profesionale diferite  
C2. Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi, în 
contexte mai largi asociate domeniului 
C3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic, în situaţii incomplet definite, pentru a 
rezolva probleme teoretice şi practice noi 
C4. Utilizarea nuanţată şi pertinentă de criterii şi metode de evaluare, pentru a formula judecăţi de 
valoare şi a fundamenta decizii constructive 
C5. Elaborarea de proiecte profesionaleşi/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de 
metode cantitative şi calitative 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

CT1. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă 
profesională 
CT2. Asumarea de roluri/funcţii de conducere a activităţii grupurilor profesionale sau a unor instituţii 
CT3. Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare reflexivă a propriei activităţi 
profesionale 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1.

 O
bi

ec
tiv

ul
 

ge
ne

ra
l 

Continuarea studiului Dreptului civil. 
Aprofundarea cunostinţelor relative la principiile şi regulile de bază ale principalelor instituţii ale 
materiei Drepturilor reale. 
Dobândirea de cunostinţe cu privire la reglementări relativ recente privitoare la 
reconstituirea dreptului de proprietate imobiliară. 
Studierea practicii judiciare în domeniul legilor retrocedării proprietăţii. 

7.
2.

 O
bi

ec
tiv

el
e 

sp
ec

ifi
ce

 La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice noţiunile şi regulile materiei. 
 Descrie aplicarea regulilor juridice la cazurile practice. 
 Utilizeze noţiunile şi regulile materiei.  
 Analizeze teoriile elaborate în domeniu. 

8. Conţinut 

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

1. Buna-credinţă şi elementele sale 

prelegere care cuprinde expunerea 
temei, explicaţii şi metode 
interactive, de dialog cu studenţii în 
jurul unor concepte, teorii şi soluţii 
de practică judiciară. 

2 ore 

2. 
Modurile de dobândire a dreptului 
de proprietate bazate pe buna-
credinţă 

prelegere care cuprinde expunerea 
temei, explicaţii şi metode 
interactive, de dialog cu studenţii în 
jurul unor concepte, teorii şi soluţii 
de practică judiciară. 

2 ore 



 
 

 
 

3. 
Validarea aparenţei de drept. 
Noţiunea. Teoriile asupra 
aparenţei. Elementele aparenţei. 

prelegere care cuprinde expunerea 
temei, explicaţii şi metode interactive, 
de dialog cu studenţii în jurul unor 
concepte, teorii şi soluţii de practică 
judiciară. 

2 ore 

4. 

Validarea aparenţei de drept. 
Aplicaţii ale validării aparenţei de 
drept. Eroarea comună şi 
invincibilă în reglementare Noului 
Cod civil. 

prelegere care cuprinde expunerea 
temei, explicaţii şi metode interactive, 
de dialog cu studenţii în jurul unor 
concepte, teorii şi soluţii de practică 
judiciară. 

2 ore 

5. Apărarea dreptului de 
proprietate. 

prelegere care cuprinde expunerea 
temei, explicaţii şi metode interactive, 
de dialog cu studenţii în jurul unor 
concepte, teorii şi soluţii de practică 
judiciară. 

2 ore 

6. Modalităţile dreptului de 
proprietate. 

prelegere care cuprinde expunerea 
temei, explicaţii şi metode interactive, 
de dialog cu studenţii în jurul unor 
concepte, teorii şi soluţii de practică 
judiciară. 

2 ore 

7. Încetarea proprietăţii comune şi 
procedura partajului. 

prelegere care cuprinde expunerea 
temei, explicaţii şi metode interactive, 
de dialog cu studenţii în jurul unor 
concepte, teorii şi soluţii de practică 
judiciară. 

2 ore 

8. Exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică. 

prelegere care cuprinde expunerea 
temei, explicaţii şi metode interactive, 
de dialog cu studenţii în jurul unor 
concepte, teorii şi soluţii de practică 
judiciară. 

2 ore 

9. Regimul juridic al terenurilor şi 
construcţiilor. 

prelegere care cuprinde expunerea 
temei, explicaţii şi metode interactive, 
de dialog cu studenţii în jurul unor 
concepte, teorii şi soluţii de practică 
judiciară. 

2 ore 

10. 
Stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor, în 
temeiul Legii fondului funciar. 

prelegere care cuprinde expunerea 
temei, explicaţii şi metode interactive, 
de dialog cu studenţii în jurul unor 
concepte, teorii şi soluţii de practică 
judiciară. 

2 ore 

11. 

Reglementarea situaţiei juridice a 
unor imobile cu destinaţia de 
locuinţe, trecute în proprietatea 
statului. Legea nr. 112/1995 

prelegere care cuprinde expunerea 
temei, explicaţii şi metode interactive, 
de dialog cu studenţii în jurul unor 
concepte, teorii şi soluţii de practică 
judiciară. 

2 ore 

12. 

Reglementarea regimului juridic al 
unor imobile preluate în mod 
abuziv. Legea nr. 10/2001  
 

prelegere care cuprinde expunerea 
temei, explicaţii şi metode interactive, 
de dialog cu studenţii în jurul unor 
concepte, teorii şi soluţii de practică 
judiciară. 

2 ore 

13. 

Sistemul de carte funciară 
reglementat de Legea nr. 7/1996. 
De la punerea în aplicare a legii 
şi până la intrarea în vigoare a 
Noului Cod civil. 

prelegere care cuprinde expunerea 
temei, explicaţii şi metode interactive, 
de dialog cu studenţii în jurul unor 
concepte, teorii şi soluţii de practică 
judiciară. 

2 ore 



 
 

 
 

14. 

Publicitatea imobiliară.  Sistemul 
de carte funciară reglementat de 
Legea nr. 7/1996 şi Noul Cod 
civil 

prelegere care cuprinde expunerea 
temei, explicaţii şi metode interactive, 
de dialog cu studenţii în jurul unor 
concepte, teorii şi soluţii de practică 
judiciară. 

2 ore 

Bibliografie  
 

Referinţe principale:  
1) Tudor R. Popescu, Petre Anca, Teoria generală a obligaţiilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968. 
2) Dimitrie Gherasim, Buna-credinţă în raporturile juridice civile, Editura Academiei, Bucureşti, 1981. 
3) Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Academiei 

Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1981, precum şi ediţiile revizuite şi adăugite apărute în Editura ALL, 
Bucureşti, începând cu anul 1993. 

4) Dimitrie Gherasim, Teoria generală a posesiei în dreptul civil român, Editura Academiei, Bucureşti, 
1986. 

5) Eugeniu Safta-Romano, Dreptul de proprietate privată şi publică în România, Editura Graphix, 
Iaşi, 1993. 
 6) Paul Mircea Cosmovici, Drept civil. Drepturi reale, obligaţii, legislaţie, Editura ALL, Bucureşti, 
1994.  

7) Eugeniu Safta-Romano, Drept civil. Obligaţii. Curs teoretic şi practic, Editura Neuron, Focşani, 
1994. 
 8) Vasile Pătulea, Regimul juridic al circulaţiei terenurilor situate în intravilanul localităţilor, Editura 
Universul, Bucureşti, 1995. 

9) Ion Filipescu, Dreptul civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Editura Actami, Bucureşti, 
1996. 

10) Ion P. Filipescu, Dreptul civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Actami, Bucureşti, 1996. 
 11) Teodor Sâmbrian, Drept civil. Moduri originare de dobândire a proprietăţii, Editura Europa, 
Craiova, 1996. 
 12) Corneliu Bârsan, Maria Gaiţă, Mona Maria Pivniceru, Drept civil. Drepturile reale, Editura 
Institutul European, Iaşi, 1997. 

13) Liviu Pop, Drept civil român. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998. 
14) Maria Gaiţă, Obligaţii, Editura Institutul European, Iaşi, 1999. 
15) Marian Nicolae, Publicitatea imobiliară şi noile cărţi funciare, Edit Press Mihaela S.R.L., 

Bucureşti, 2000. 
16) Eugen Chelaru, Curs de Drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck, Bucureşti, 2000. 
17) Corneliu Bârsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2001; 
18) Liviu Pop, Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 

2001.  
19) Radu I. Motica, Anton Trăilescu, Manual de drept funciar şi publicitate imobiliară, Editura ALL 

Beck, Bucureşti, 2001. 
20) Nicolae Boş, Cadastru general, Editura ALL BECK, Bucureşti, 2003. 
21) Valeriu Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Humanitas, Bucureşti, 2004. 
22) Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Drept civil. Drepturile reale, Editura Rosetti, Bucureşti, 

2005. 
            23) Marian Nicolae, Tratat de publicitate imobiliară, vol I-II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006. 
            24)  Marian Nicolae, Tratat de publicitate imobiliară, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011. 

            25)  Paul Vasilescu, Drept civil. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012. 
             26) Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei, Noul Cod civil – 
Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012. 
             27) Valeriu Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013. 
             28) Ion Dogaru, Pompil Drăghici, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura   C.H. Beck, 
Bucureşti, 2014. 
           29) Corneliu Bârsan, Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea Noului Cod civil, Editura 
Hamangiu, Bucureşti, 2015. 

 
Referinţe suplimentare: 
.. 



 
 

 
 

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

1. 

Seminar pentru fixarea unor 
cunoştinţe dobândite în anii 
anteriori de studiu: Drepturile 
civile şi clasificarea lor. Sistemul 
drepturilor reale. Privire 
comparativă asupra sistemului 
drepturilor reale în Codul civil de 
la 1864 şi în Noul Cod civil. 

discuţii având drept suport temele 
prezentate la curs şi bibliografia 
recomandată, referate elaborate de 
studenţi, dezbaterea unor  probleme 
de interes teoretic şi practic, analiza 
soluţiilor cuprinse in materialele de 
practică judiciară. 

2 ore 

2. 

Seminar pentru fixarea unor 
cunoştinţe dobândite în anii 
anteriori de studiu:  Actul juridic 
civil. Clasificare. Condiţii de 
validitate. Teoria nulităţii actului 
juridic civil. 

discuţii având drept suport temele 
prezentate la curs şi bibliografia 
recomandată, referate elaborate de 
studenţi, dezbaterea unor  probleme 
de interes teoretic şi practic, analiza 
soluţiilor cuprinse in materialele de 
practică judiciară. 

2 ore 

3. Modurile de dobândire a dreptului 
de proprietate. 

discuţii având drept suport temele 
prezentate la curs şi bibliografia 
recomandată, referate elaborate de 
studenţi, dezbaterea unor  probleme 
de interes teoretic şi practic, analiza 
soluţiilor cuprinse in materialele de 
practică judiciară. 

2 ore 

4. Buna-credinţă în Dreptul civil. 

discuţii având drept suport temele 
prezentate la curs şi bibliografia 
recomandată, referate elaborate de 
studenţi, dezbaterea unor  probleme 
de interes teoretic şi practic, analiza 
soluţiilor cuprinse in materialele de 
practică judiciară. 

2 ore 

5. Validarea aparenţei de drept. 

discuţii având drept suport temele 
prezentate la curs şi bibliografia 
recomandată, referate elaborate de 
studenţi, dezbaterea unor  probleme 
de interes teoretic şi practic, analiza 
soluţiilor cuprinse in materialele de 
practică judiciară. 

2 ore 

6. Apărarea dreptului de proprietate 

discuţii având drept suport temele 
prezentate la curs şi bibliografia 
recomandată, referate elaborate de 
studenţi, dezbaterea unor  probleme 
de interes teoretic şi practic, analiza 
soluţiilor cuprinse in materialele de 
practică judiciară. 

2 ore 

7. Modalităţile dreptului de 
proprietate. 

discuţii având drept suport temele 
prezentate la curs şi bibliografia 
recomandată, referate elaborate de 
studenţi, dezbaterea unor  probleme 
de interes teoretic şi practic, analiza 
soluţiilor cuprinse in materialele de 
practică judiciară. 

2 ore 

8. Încetarea proprietăţii comune şi 
procedura partajului. 

discuţii având drept suport temele 
prezentate la curs şi bibliografia 
recomandată, referate elaborate de 

2 ore 



 
 

 
 

studenţi, dezbaterea unor  probleme 
de interes teoretic şi practic, analiza 
soluţiilor cuprinse in materialele de 
practică judiciară. 

9. Exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică. 

discuţii având drept suport temele 
prezentate la curs şi bibliografia 
recomandată, referate elaborate de 
studenţi, dezbaterea unor  probleme 
de interes teoretic şi practic, analiza 
soluţiilor cuprinse in materialele de 
practică judiciară. 

2 ore 

10. Regimul juridic al terenurilor şi 
construcţiilor. 

discuţii având drept suport temele 
prezentate la curs şi bibliografia 
recomandată, referate elaborate de 
studenţi, dezbaterea unor  probleme 
de interes teoretic şi practic, analiza 
soluţiilor cuprinse in materialele de 
practică judiciară. 

2 ore 

11. 
Stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor, în 
temeiul Legii fondului funciar. 

discuţii având drept suport temele 
prezentate la curs şi bibliografia 
recomandată, referate elaborate de 
studenţi, dezbaterea unor  probleme 
de interes teoretic şi practic, analiza 
soluţiilor cuprinse in materialele de 
practică judiciară. 

2 ore 

12. 

Reglementarea situaţiei juridice a 
unor imobile cu destinaţia de 
locuinţe, trecute în proprietatea 
statului. Legea nr. 112/1995 

discuţii având drept suport temele 
prezentate la curs şi bibliografia 
recomandată, referate elaborate de 
studenţi, dezbaterea unor  probleme 
de interes teoretic şi practic, analiza 
soluţiilor cuprinse in materialele de 
practică judiciară. 

2 ore 

13. 

Reglementarea regimului juridic al 
unor imobile preluate în mod 
abuziv. Legea nr. 10/2001  
 

discuţii având drept suport temele 
prezentate la curs şi bibliografia 
recomandată, referate elaborate de 
studenţi, dezbaterea unor  probleme 
de interes teoretic şi practic, analiza 
soluţiilor cuprinse in materialele de 
practică judiciară. 

2 ore 

14. Probleme ale materiei publicităţii 
imobiliare. 

discuţii având drept suport temele 
prezentate la curs şi bibliografia 
recomandată, referate elaborate de 
studenţi, dezbaterea unor  probleme 
de interes teoretic şi practic, analiza 
soluţiilor cuprinse in materialele de 
practică judiciară. 

2 ore 

Bibliografie 
1) Tudor R. Popescu, Petre Anca, Teoria generală a obligaţiilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968. 
2) Dimitrie Gherasim, Buna-credinţă în raporturile juridice civile, Editura Academiei, Bucureşti, 1981. 
3) Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Academiei 

Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1981, precum şi ediţiile revizuite şi adăugite apărute în Editura ALL, 
Bucureşti, începând cu anul 1993. 

4) Dimitrie Gherasim, Teoria generală a posesiei în dreptul civil român, Editura Academiei, Bucureşti, 
1986. 

5) Eugeniu Safta-Romano, Dreptul de proprietate privată şi publică în România, Editura Graphix, 
Iaşi, 1993. 



 
 

 
 

 

 

 6) Paul Mircea Cosmovici, Drept civil. Drepturi reale, obligaţii, legislaţie, Editura ALL, Bucureşti, 
1994.  

7) Eugeniu Safta-Romano, Drept civil. Obligaţii. Curs teoretic şi practic, Editura Neuron, Focşani, 
1994. 
 8) Vasile Pătulea, Regimul juridic al circulaţiei terenurilor situate în intravilanul localităţilor, Editura 
Universul, Bucureşti, 1995. 

9) Ion Filipescu, Dreptul civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Editura Actami, Bucureşti, 
1996. 

10) Ion P. Filipescu, Dreptul civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Actami, Bucureşti, 1996. 
 11) Teodor Sâmbrian, Drept civil. Moduri originare de dobândire a proprietăţii, Editura Europa, 
Craiova, 1996. 
 12) Corneliu Bârsan, Maria Gaiţă, Mona Maria Pivniceru, Drept civil. Drepturile reale, Editura 
Institutul European, Iaşi, 1997. 

13) Liviu Pop, Drept civil român. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998. 
14) Maria Gaiţă, Obligaţii, Editura Institutul European, Iaşi, 1999. 
15) Marian Nicolae, Publicitatea imobiliară şi noile cărţi funciare, Edit Press Mihaela S.R.L., 

Bucureşti, 2000. 
16) Eugen Chelaru, Curs de Drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck, Bucureşti, 2000. 
17) Corneliu Bârsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2001; 
18) Liviu Pop, Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 

2001.  
19) Radu I. Motica, Anton Trăilescu, Manual de drept funciar şi publicitate imobiliară, Editura ALL 

Beck, Bucureşti, 2001. 
20) Nicolae Boş, Cadastru general, Editura ALL BECK, Bucureşti, 2003. 
21) Valeriu Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Humanitas, Bucureşti, 2004. 
22) Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Drept civil. Drepturile reale, Editura Rosetti, Bucureşti, 

2005. 
              23) Marian Nicolae, Tratat de publicitate imobiliară, vol I-II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 
2006. 

              24)  Paul Vasilescu, Drept civil. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012. 
             25) Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei, Noul Cod civil – 
Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012. 
            24)  Marian Nicolae, Tratat de publicitate imobiliară, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011. 

            25)  Paul Vasilescu, Drept civil. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012. 
             26) Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei, Noul Cod civil – 
Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012. 
             27) Valeriu Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013. 
             28) Ion Dogaru, Pompil Drăghici, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura   C.H. Beck, 
Bucureşti, 2014. 
           29) Corneliu Bârsan, Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea Noului Cod civil, Editura 
Hamangiu, Bucureşti, 2015. 
 
 

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 Gradul de asimilare a 
cunoştiinţelor şi ponderea Examen scris 50% 



 
 

 
 

 
 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
 
01.10.2017 

Lector Dr. Dan Constantin 
Tudurache 

Lector Dr. Dan Constantin 
Tudurache 

 
 
 

 
 

 

Data avizării în departament Director de departament 
 Lector Dr. Dan Constantin Tudurache 
 

rezolvării corecte a sarcinilor 
de examen 
 

10.5 Seminar/ Laborator 

- gradul de însuşire a 
deprinderilor de analiză şi 
prezentare  
- participarea la discuţii, 
prezenţă activă.  
- calitatea documentarii,  
- corectitudinea alcatuirii 
temelor de seminar  
- claritatea și consistența 
intervențiilor 
 

Evaluare pe parcurs 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Prezenţă cel puţin în proporţie de 70% la activităţile de seminar. Respectarea termenelor de 

elaborare şi predare a temelor de seminar. Nota minimă de promovare este 5 atât pentru activitatea de 
seminar, cât şi la evaluarea finală din cadrul sesiunii de examene 
 



 
 
 

 
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 60 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 60 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 59 
Tutoriat 1 
Examinări 4 
Alte activităţi.........lecturi aleatorii comparatiste.......................... - 
 

3.7 Total ore studiu individual 184 
3.8 Total ore pe semestru 240 
3.9 Număr de credite 8 

 

 

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  
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 Dr. Vlad Vieriu 
2.4 An de studiu 2 2.5 Semestru 3 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 prezentiala 



 
 
6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

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 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er
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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) 

7.
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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 
01.10.2017 Prof. dr. Valeriu M. Ciucă Dr. Vlad Vieriu 
  

 
 

 

Data avizării in departament Director de departament 
 Lect. univ. dr.Dan Constantin TUDURACHE 

 

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 Curs prezential Prin metoda socratica 30% 
10.5 Seminar/ Laborator Seminar interactiv Dialog + eseuri 70% 
10.6 Standard minim de performanţă            50% 

 



 
 
 
 

PROTECŢIA JURIDICĂ A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE 
 

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  
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 Protecţia juridică a proprietăţii intelectuale  
2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Nicoleta Rodica Dominte  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Nicoleta Rodica Dominte  

2.4 An de studiu II 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare Examen 2.7 Regimul 
discipinei OB 

* 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 75  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 61  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 45  
Tutoriat 1  
Examinări 2  
Alte activităţi................................... 0  

 
3.7 Total ore studiu individual 184 
3.8 Total ore pe semestru 240 
3.9 Număr de credite 8 
 

4. Precondiţii (dacă este cazul)  

4.1 De curriculum Dreptul proprietății intelectuale – reglementarea obiectelor 
proprietății intelectuale în dreptul român 

4.2 De competenţe  
 

5. Condiţii (dacă este cazul)  

5.1 De desfăşurare a cursului Sala de curs cu videoproiector 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Cunoașterea noțiunilor prezentate la curs. Regulamentele,  
Directivele europene și Convențiile internaționale din domeniul 
proprietății intelectuale. 
Sala de seminar cu videoproiector 



 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
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C1.  Capacitatea de a înţelege şi analiza noţiunile specifice dreptului proprietăţii intelectuale în plan 
european și internațional  
C2.  Capacitatea de a interpreta şi aplica textele de lege în cazuri practice privind obiectele dreptului 
proprietatii intelectuale 
C3.  Capacitatea de a derula o procedură de înregistrare în vederea dobândirii protecţiei juridice în 
domeniul dreptului proprietăţii industriale la nivel comunitar şi internaţional 
C4. Identificarea şi înţelegerea avantajelor protecţiei juridice la nivel comunitar şi internaţional. 
C4. Abordarea comparatistă între obiectele proprietății intelectuale studiate 
C5. Abordarea aspectelor evolutive din perspectiva introducerii unor noi obiecte și concepte în 
domeniul  proprietății intelectuale 
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CT1.  Aplicarea dispoziţiilor din dreptul Uniunii Europene în materia dreptului proprietăţii intelectuale. 
CT2.  Identificarea şi utilizarea informaţiilor necesare pentru derularea unei proceduri de înregistrare 
pe pagina Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale. 
CT3. Formularea de propuneri privind modificarea legislației în vigoare 

 

 
 

8. Conţinut  

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

1. 
Aspecte generale privind dreptul 
proprietăţii intelectuale la nivel 
european și internațional  

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point. 

2 ore 

2. 
Mărcile comunitare. Definitie. 
Reglementare juridică. Condiţii de 
validtate. 

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point. 

2 ore 

3. Mărcile comunitare. Procedura de 
înregistrare şi Încetarea dreptului 

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point. 

2 ore 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
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ra
l În cadrul acestei discipline ne propunem să abordăm obiectele dreptului proprietăţii intelectuale  în 

cadrul reglementărilor Uniunii Europene şi al convenţiilor internaţionale aplicabile în materie. Vom 
analiza regimul juridic al mărcilor, indicaţiilor geografice, brevetelor de invenţie, desenelor şi 
modelelor, precum şi al dreptului de autor printr-o abordare comparatistă din perspectiva aspectelor 
referitoare la dobândirea şi menţinerea protecţiei juridice. 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Analizeze noţiunile dreptului de proprietate intelectuală din perspectivă comparatistă;  
 Deruleze proceduri de înregistrare în forma clasică, dar și online, pentru obiectele dreptului 

proprietăţii industriale la nivel comunitar şi internaţional;  
 Aplice şi să interpreteze textele de lege în soluţionarea litigiilor din domeniul dreptului de 

proprietate intelectuale; 
 Formuleze interpretări noi din perspectiva modernizării cadrului juridic actual. 
 Identifice surse bibliografice pe internet și să comenteze informațiile în dezbateri și referate; 

Formuleze comentarii pertinente de analiză a problematicii studiate. 



 
exclusiv de exploatare. 
Mărcile internaţionale. Definiţie. 
Convenţii internaţionale aplicabile în 
domeniu. 

4. 

Mărcile internaţionale. Aranjamentul de 
la Madrid şi Protocolul de la Madrid. 
Condiţii de validitate. Procedura de 
înregistrare. Încetarea dreptului exclusiv 
de exploatare. 

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point. 

2 ore 

5. 

Indicaţii geografice şi denumiri de 
origine. Regulamentele comunitare 
aplicabile în domeniu. Definiţii. Condiţii 
de înregistrare. Procedura de 
înregistrare. Încetarea dreptului de 
utilizare. 

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point. 

2 ore 

6. 

Denumiri de origine internaţionale. 
Aranjamentul de la Lisabona din 1958. 
Definitie. Condiţii la înregistrare. 
Procedura de înregistrare. Importanţa 
denumirlilor de origine internaţionale. 

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point. 

2 ore 

7. 

Dreptul de autor.  Regulamentele 
Uniunii Europene în materie: definiţie, 
obiect, condiţii de protecţie juridică, 
drepturi morale şi patrimoniale, limitele 
dreptului de autor.  

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point. 

2 ore 

8. 

Dreptul de autor.  Convenţiile 
internaţionale aplicabile dreptului de 
autor: definiţie, obiect, condiţii de 
protecţie juridică, drepturi morale şi 
patrimoniale, limitele dreptului de autor. 

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point. 

2 ore 

9. 

Drepturi conexe dreptului de autor. 
Convenţii internaţionale: definiţie, obiect 
drepturi morale şi patrimoniale, 
transmiterea drepturilor conexe.  

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point. 

2 ore 

10. 

Desene şi modele comunitare. Definiţii. 
Condiţii de validitate. Procedura de 
înregistrare.  Încetarea dreptului 
exclusiv de exploatare. 

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point. 

2 ore 

11. 

Desene şi modeleinternaţionale. 
Definiţii. Condiţii de validitate. 
Procedura de înregistrare.  Încetarea 
dreptului exclusiv de exploatare. 

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point. 

2 ore 

12. Brevetul european. Definiţie. Obiect. 
Condiţii de brevetabilitate.  

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point. 

2 ore 

13. 

Brevetul european. Procedura de 
înregistrare. Încetarea dreptului exclusiv 
de exploatare.  
Brevetul european cu efect unitar. 

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point. 

2 ore 

14. 

Brevetul internaţional.  Definiţie. Condiţii 
de brevetabilitate. Procedura de 
înregistrare. Încetarea dreptului exclusiv 
de exploatare.  

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point. 

2 ore 



 
Bibliografie  
 
Referinţe principale: 
1. World Intellectualy Property Organisation, Introducere în proprietate intelectuală, Editura Roseti, 

Bucureşti, 2001. 
2. C.R. Romitan, P.R. Buta, Dreptul comunitar al proprietăţii intelectuale, Editura CHBeck, Bucureşti, 2008. 
3. I. Macovei, Tratat de dreptul proprietăţii intelectuale, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2010. 
4. V.Roş, O.Spineanu-Matei, D. Bogdan, Dreptul proprietăţii indutriale. Mărcile şi indicaţiile geografice., 

Editura All Beck, Bucureşti, 2003. 
5. V.Roş, O.Spineanu-Matei, D. Bogdan, Dreptul de autor şi drepturile conexe, Editura All Beck, Bucureşti, 

2005. 
6. N.R.Dominte, Dicţionar de dreptul proprietăţii intelectuale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009. 
7. Mihaela Daciana Bolos, Marcile si indicatiile geografice in sistemul relatiilor internationale, Editura 

Universul Juridic, Bucuresti, 2013. 
8. Elena Grecu, Marcile comunitare. Ghid practic de inregistrare a marcilor in Uniunea Europeana, Editura 

Universul Juridic, 2010. 

Referinţe suplimentare: 
1.  Journal of Intellectual Property Law & Practice 
2.  Mihály Ficsor,  Guide to the Copyright and Related Rights Treaties administered by WIPO and Glossary of 
Copyright and Related Rights terms, editată de WIPO, Geneva, 2003. 
3.  François Greffe, Pierre-Baptiste Greffe, Traité des dessins et des modèles, Editura Litec, Paris, 2008. 
 

 

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

1. Aspecte generale din dreptul proprietăţii 
intelectuale din România. Recapitulare.  

2 ore 

2. 
Mărcile comunitare.Semnele ce pot 
constitui o marcă. Condiţii de validitate 
la înregistrare. 

Dezbaterea şi interpretarea 
noţiunilor teoretice şi a 
textelor de lege prin aplicarea 
acestora unor cazuri practice. 
Prezentare referat. 

2 ore 

3. 

Mărcile comunitare. Condiţii de 
validitate la înregistrare. 
Doctrina passing off si post-sale 
confusion în domeniul mărcilor. 

Dezbaterea şi interpretarea 
noţiunilor teoretice şi a 
textelor de lege prin aplicarea 
acestora unor cazuri practice. 
Prezentare referat. 

2 ore 

4. 

Mărcile internaţionale.Aspecte 
procedurale la înregistrare. 
Înregistrarea semnelor netradiţionale ca 
marcă în contextul reglementărilor 
internaţionale. 

Dezbaterea şi interpretarea 
noţiunilor teoretice şi a 
textelor de lege prin aplicarea 
acestora unor cazuri practice. 
Prezentare referat. 

2 ore 

5. 

Indicaţii geografice şi denumiri de 
origine. Conflictul dintre marcă şi 
indicaţie geografică şi/sau denumire de 
origine. 

Dezbaterea şi interpretarea 
noţiunilor teoretice şi a 
textelor de lege prin aplicarea 
acestora unor cazuri practice. 
Prezentare referat. 

2 ore 

6. 
Reglementări speciale în domeniul 
indicaţiilor geografice şi a denumirilor 
de origine înregistrate pentru vinuri. 

Dezbaterea şi interpretarea 
noţiunilor teoretice şi a 
textelor de lege prin aplicarea 
acestora unor cazuri practice. 

2 ore 



 
Prezentare referat. 

7. 

Dreptul de autor. Obiectul dreptului de 
autor. Operele arhitecturale – obiect al 
dreptului de autor? Drepturile morale de 
autor. 

Dezbaterea şi interpretarea 
noţiunilor teoretice şi a 
textelor de lege prin aplicarea 
acestora unor cazuri practice. 
Prezentare referat. 

2 ore 

8. 

Dreptul de autor. Drepturile 
patrimoniale. Dreptul de suită – 
argumente pro şi contra acestei 
reglementări.  

Dezbaterea şi interpretarea 
noţiunilor teoretice şi a 
textelor de lege prin aplicarea 
acestora unor cazuri practice. 
Prezentare referat. 

2 ore 

9. 
Limitele dreptului de autor. Fair use și 
fair dealing. 
Drepturile conexe dreptului de autor. 

Dezbaterea şi interpretarea 
noţiunilor teoretice şi a 
textelor de lege prin aplicarea 
acestora unor cazuri practice. 
Prezentare referat. 

2 ore 

10. 

 Desene şi modele. Sisteme de 
protecţie. Avantaje şi dezavantajele 
protecţiei dreptului de autor pentru 
operele de artă aplicate. 
 

Dezbaterea şi interpretarea 
noţiunilor teoretice şi a 
textelor de lege prin aplicarea 
acestora unor cazuri practice. 
Prezentare referat. 

2 ore 

11. 

Desene şi modele comunitare şi 
internaţionale. Condiţii de validitate la 
înregistrare. Desenele şi modelele 
neînregistrate pot beneficia de protecţie 
juridică? 

Dezbaterea şi interpretarea 
noţiunilor teoretice şi a 
textelor de lege prin aplicarea 
acestora unor cazuri practice. 
Prezentare referat. 

2 ore 

12. 
Brevetul european. Creaţii 
nebrevetabile ca invenţii. Condiţii de 
brevetabilitate.  

Dezbaterea şi interpretarea 
noţiunilor teoretice şi a 
textelor de lege prin aplicarea 
acestora unor cazuri practice. 
Prezentare referat. 

2 ore 

13. 

Brevetul european. Aspecte privind 
procedura de înregistrare.  
 
Brevetul european cu efect unitar. 

Dezbaterea şi interpretarea 
noţiunilor teoretice şi a 
textelor de lege prin aplicarea 
acestora unor cazuri practice. 
Prezentare referat. 

2 ore 

14. Brevetul internaţional. Condiţii de 
validitate. Procedura de înregistrare.  

Dezbaterea şi interpretarea 
noţiunilor teoretice şi a 
textelor de lege prin aplicarea 
acestora unor cazuri practice. 

2 ore 

Bibliografie: 
1. Journal of Intellectual Property Law & Practice 
2. Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale 
3. http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do 
4. http://www.epo.org/index.html 
5. http://www.wipo.int  

 

 
 
 

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do�
http://www.epo.org/index.html�
http://www.wipo.int/�


 
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 

Înţelegerea şi analizarea 
dintr-o perspectiva 
comparatista a problematicii 
dreptului proprietăţii 
intelectuale   

Examen scris 60% 

10.5 Seminar/ Laborator 

Prezenţă, dialog în 
explicarea şi soluţionarea 
cazurilor practice, 
prezentare referat 

Dialog şi prezentare referat 40% 

10.6 Standard minim de performanţă  

Elaborare referat (nota minimă 5) şi răspuns corect la cel puţin un subiect de pe biletul de examen. 
 

 
 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
01.10.2017 Lector univ. dr. Nicoleta Rodica 

Dominte 
Lector univ. dr. Nicoleta Rodica 
Dominte 

  
 
 

 

Data avizării in departament Director de departament 
 Lect. univ. dr. Dan Constantin TUDURACHE 

 



 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

 
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 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Dreptul afacerilor 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul firmei 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Ana-Maria BERCU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Ana-Maria BERCU 

2.4 An de studiu II 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB * 
* 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 70 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 55 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 

Tutoriat 1 

Examinări 4 

Alte activităţi:  0 
 
 
3.7 Total ore studiu individual 154 

3.8 Total ore pe semestru 210 

3.9 Număr de credite 7 
 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum nu este cazul 

4.2 De competenţe nu este cazul 
 



 
5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Studenții se vor prezenta la prelegeri. 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului 

Prezentarea proiectului de seminar este stabilit de titular de comun 
acord cu studenții. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

C
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C1. Elaborarea și implementarea de strategii în cadrul firmei: 
 
a. Analiza mediului firmei în sensul stabilirii obiectivelor și strategiilor organizației; 
b. Analiza alternativelor strategice organizaționale; 
c. Analiza funcțiunilor firmei și a relațiilor dintre ele; 
 
C2. Fundamentarea, adoptarea și implementarea deciziilor în cadrul firmei: 
 
a. Analiza criteriilor care duc la adoptarea unei decizii în cadrul firmei; 
b. Realizarea de analize financiare, analize strategice în vederea stabilirii viabilității alternativelor și 
opțiunilor strategice; 
 
C3. Utilizarea cunoștințelor dobândite în scopul aplicării metodelor și tehnicilor de management:  
a. Stabilirea unui plan de implementare a strategiilor organizaționale, luând în considerare limitările 
unei firme din piață; 
b. Analiza resurselor strategice a firmei. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an
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CT1. Să asume implicarea în activități de căutare de informații privind diverse domenii de activitate, în 
sensul identificării oportunităților de afaceri și să se implice activ în procesul decizional managerial 
 

 
7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1 

O
bi

ec
tiv

ul
 

ge
ne

ra
l 

Cunoașterea particularităților managementului firmei în contextul dezvoltării afacerilor. 

7.
2 

O
bi

ec
tiv

el
e 

sp
ec

ifi
ce

 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili: 
▪ să explice principalele concepte legate de firmă și mediul acesteia; 
▪ să identifice elementele componente ale unei strategii a firmei; 
▪ să aprofundeze principalele funcțiuni ale firmei: funcțiunea de producție, funcțiunea comercială, 

funcțiunea financiar-contabilă, funcțiunea de personal; 
▪ să înțeleagă mecanismul decisional din cadrul firmei; 
▪ să explice importanta responsabilității sociale a firmei. 

 
 
 
 



 
8. Conţinut 

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

1. Firma. Noțiune, particularități. Prelegere 
2 ore  
(BAM) 
(NO; VI) 

2. Mediul firmei Prelegere 
2 ore 
(BAM) 
(BE; CGh) 

3. Strategia si management strategic în 
cadrul firmei Prelegere 

2 ore 
(BAM) 
(NO; VI) 

4. Componentele unei strategii 
organizaționale Prelegere 

2 ore 
(BAM) 
(NO; VI) 

5. Tipologia strategiilor organizaționale Prelegere 
2 ore 
(BAM) 
(NO; VI) 

6. Funcțiunile firmei. Noțiune și evoluție 
conceptuală Prelegere 

2 ore 
(BAM) 
(BE; CGh) 

7. Funcția de coordonare a firmei Prelegere 
2 ore 
(BAM) 
(BE; CGh) 

8. Funcția de antrenare și control a 
firmei Prelegere 

2 ore 
(BAM) 
(BE; CGh) 

9. Funcțiunea de personal Prelegere 
2 ore 
(BAM) 
(BE; CGh) 

10. Resursa umană și rolul său în firmă Prelegere 
2 ore 
(BAM) 
(BE; CGh) 

11. Atributele funcțiunii de management Prelegere 
2 ore 
(BAM) 
(NO; VI) 

12. Decizia strategică Prelegere 
2 ore 
(BAM) 
(NO; VI) 

13. Procesul decizional în cadrul firmei Prelegere 

2 ore 
(BAM) 
(NO; VI) 
(IL; CE) 

14. Responsabilitatea socială a firmei Prelegere 2 ore 
(BAM) 



 

Bibliografie  
 
Referinţe principale: 
1. Bercu, A.M., Strategii manageriale publice, Ed. Tritonic, Cluj-Napoca, 2013. (BAM) 
2. Burduș, E., Căprărescu, Gh., Fundamentele managementului organizației, Ed. Economică, București, 
1999.(BE; CGh) 
3. Nicolescu, O., Verboncu, I., Managementul organizației, Ed. Economica, București, 2008.(NO;VI) 
 
Referinţe suplimentare: 
1. Ilieș, L., Crișan, E., Managementul firmei și planul de afaceri, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2009. (IL; CE) 
2. Krajewski L.J., Ritzman P., Operations Management, Prentice Hall, 2003. (KLJ; RP) 

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

1. Noțiuni introductive Explicația, conversația 
euristică, dialogul 

2 ore  
(BAM) 
(NO; VI) 

2. Analiza mediului intern al firmei 
Problematizarea, 
conversația euristică, 
explicația 

2 ore 
(BAM) 
(BE; CGh) 

3. Analiza mediului extern al firmei 
Problematizarea, 
conversația euristică, 
explicația 

2 ore 
(BAM) 
(NO; VI) 

4. Determinări conceptuale: strategie, 
management strategic, politici, tactici 

Problematizarea, explicația, 
observația, studiul de caz 

2 ore 
(BAM) 
(NO; VI) 

5. Componentele strategiei firmei Explicația, studiul de caz, 
problematizarea 

2 ore 
(BAM) 
(NO; VI) 

6. Tipuri de strategii Problematizarea, explicația, 
observația, studiul de caz 

2 ore 
(BAM) 
(BE; CGh) 

7. Noțiunea de funcții ale firmei. Evoluție Explicația, studiul de caz, 
problematizarea 

2 ore 
(BAM) 
(BE; CGh) 

8. Funcțiunea de coordonare Explicația, studiul de caz, 
problematizarea 

2 ore 
(BAM) 
(BE; CGh) 

9. Funcțiunea de antrenare și control Explicația, studiul de caz, 
problematizarea 

2 ore 
(BAM) 
(BE; CGh) 

10. Funcțiunea de personal Explicația, studiul de caz, 
problematizarea 

2 ore 
(BAM) 
(BE; CGh) 

11. Managerii și rolul lor în cadrul firmei Problematizare, observație 
dirijată, explicația 

2 ore 
(BAM) 
(NO; VI) 



 

12. Conceptul de decizie. Procesul 
decizional 

Problematizare, observație 
dirijată, explicația 

2 ore 
(BAM) 
(NO; VI) 

13. Procesul decizional strategic Problematizare, observație 
dirijată, explicația 

2 ore 
(BAM) 
(NO; VI) 
(IL; CE) 

14. Responsabilitatea socială a firmei Problematizare, observație 
dirijată, explicația 

2 ore 
(BAM) 

Bibliografie 
1. Bercu, A.M., Strategii manageriale publice, Ed. Tritonic, Cluj-Napoca, 2013. (BAM) 
2. Burduș, E., Căprărescu, Gh., Fundamentele managementului organizației, Ed. Economică, București, 
1999.(BE; CGh) 
3. Nicolescu, O., Verboncu, I., Managementul organizației, Ed. Economica, București, 2008.(NO;VI) 

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

Cursul oferă o pregătire de bază în domeniul managementului firmei și are rolul de a forma deprinderi și 
aptitudini practice specifice profesiilor juridice, în sensul corelării cunoștințelor manageriale dobândite cu 
cele de specialitate, în scopul înțelerii mecanismelor strategice și decizionale din cadrul firmei. Disciplina 
este mereu înnoită cu ultimele noutăți din domeniu: noi standarde și noi practici privind managementul 
firmei. De asemenea, studiile de caz sunt puternic ancorate în realitate, fiind analizate funcționarea și 
evoluția firmelor. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs  Examen scris 
E 80 % 

10.5 Seminar/ Laborator 

Participare activă la orele de 
seminar 
Întocmirea unui proiect pe o 
temă dată, prezentarea și 
predarea la data stabilită 

Verificări periodice 
EV 20 % 

10.6 Standard minim de performanţă 

Media activităților de curs și seminar să fie de minim 5  

 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 

01.10.2017 Conf. dr. Ana-Maria Bercu Conf. dr. Ana-Maria Bercu 

   

Data avizării în departament Director de departament 

 Lect. dr. Dan Constantin TUDURACHE 
 



 
 

 
 

 
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 64 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 55 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 60 
Tutoriat 1 
Examinări 4 
Alte activităţi................................... 0 
 

3.7 Total ore studiu individual 184 
3.8 Total ore pe semestru 240 
3.9 Număr de credite 8 
 

 

 

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 
1.6 Programul de studii / Calificarea Dreptul afacerilor  

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Contractele comerciale internaționale 
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 II 2.6 Tip de evaluare M 2.7 Regimul discipinei OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Noțiuni de dreptul comerțului internațional  
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 contract comercial internațional. 
C2. Capacitatea de a stabili competența instanței statale sau arbitrale sesizate pentru 
soluționarea unui litigiu privind un contract comercial internațional. 
C3. Capacitatea de a identifica legea aplicabilă pentru soluționarea fondului litigiului  privind 
un contract comercial internațional. 
C4. Capacitatea de a înțelege și utiliza clauzele care pot fi inserate în contractele comerciale 
internaționale. 
C5. Capacitatea de a înțelege și interpreta conținutul contractelor comerciale internaționale. 

C
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e 
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 CT1. Înțelegerea rolului contractului comercial internațional în relațiile comerciale 
internaționale. 
CT2. Utilizarea cunoștințelor din materia contractelor comerciale intenaționale pentru analiza 
modurilor alternative de soluționare a litigiilor în domeniu. 
CT3. Conștientizarea avantajelor și dezavantajelor progresului în domeniul formării 
contractelor comerciale internaționale. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1.

 O
bi

ec
tiv

ul
 

ge
ne

ra
l 

Introducerea studenților masteranzi în mediul dreptului  comerțului internațional. 
Calificarea unui contract comercial internațional, prin apelarea la regulile de bază aplicabile 
diferitelor tipuri de contracte. 
Înțelegerea problemelor specifice unui litigiu privind un contract comercial internațional, prin 
stabilirea instanței competente să soluționeze litigiul și, apoi, a legii aplicabile fondului 
acestuia. 
Interpretarea și utilizarea clauzelor specifice diferitelor tipuri de contracte comerciale 
internaționale. 

7.
2.
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bi
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tiv
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e 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice modul de încheiere, interpretare și executare a contractului comercial internațional. 
 Descrie pașii pe care trebuie să îi urmeze un justițiabil/avocat/judecător/arbitru pentru a 

ajunge la soluționarea unui litigiu referitor la un contract comercial internațional. 
 Utilizeze regulile aplicabile diferitelor tipuri de contracte comerciale internaționale pentru a 

putea califica un contract comercial internațional. 
 Analizeze clauzele contractuale dintr-un contract comercial internațional.  

 
 

8. Conţinut 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 
Noțiuni introductive. Contractul 
comercial internațional. 
 

Predare interactivă. 
Dezbatere.  

2 ore 
prelegere 

2. 

Legea aplicabilă contractului comercial 
internațional. Norme conflictuale. Norme 
materiale uniforme. Lex mercatoria.  
 

Predare interactivă. 
Dezbatere. 

2 ore 
prelegere 

3. 

Principiile UNIDROIT. Încheierea, 
interpretarea și executarea contractului 
comercial internațional. 
 

Predare interactivă. 
Dezbatere. 

2 ore 
prelegere 



 
 

 
 

4. Conținutul contractelor de comerț 
internațional. 

Predare interactivă. 
Dezbatere. 

2 ore 
prelegere 

5. 

Contracte comerciale utilizate în 
comerțul internațional. Contractul de 
vânzare internațională. 
 

Predare interactivă. 
Dezbatere. 

2 ore 
prelegere 

6. 

Contracte comerciale utilizate în 
comerțul internațional. Contractul de 
vânzare internațională. 
 

Predare interactivă. 
Dezbatere. 

2 ore 
prelegere 

7. 
Contracte comerciale utilizate în 
comerțul internațional. Contractul de 
transport internațional. 

Predare interactivă. 
Dezbatere. 

2 ore 
prelegere 

8. 
Contracte comerciale utilizate în 
comerțul internațional. Contractul de 
intermediere. 

Predare interactivă. 
Dezbatere. 

2 ore 
prelegere 

9. 
Contracte comerciale utilizate în 
comerțul internațional. Contractul de 
concesiune. 

Predare interactivă. 
Dezbatere. 

2 ore 
prelegere 

10. 
Contracte comerciale utilizate în 
comerțul internațional. Contractul de 
licență. 

Predare interactivă. 
Dezbatere 

2 ore 
prelegere 

11. 
Contracte comerciale utilizate în 
comerțul internațional. Contractul de 
know-how. 

Predare interactivă. 
Dezbatere. 

2 ore 
prelegere 

12. 
Contracte comerciale utilizate în 
comerțul internațional. Contractul de 
consulting-engineering.  

Predare interactivă. 
Dezbatere. 

2 ore 
prelegere 

13. 

Contracte comerciale utilizate în 
comerțul internațional. Contractul de 
leasing. 
 

Predare interactivă. 
Dezbatere. 

2 ore 
prelegere 

14. 
Contracte comerciale utilizate în 
comerțul internațional. Contractul de 
factoring. 

Predare interactivă. 
Dezbatere. 

2 ore 
prelegere 

Bibliografie  
 

Referinţe principale:  
 

1. Carmen Tamara Ungureanu, Dreptul comerțului internațional. Contracte de comerț internațional, 
Editura Hamangiu, București, 2014. 

2. Ioan Macovei, Tratat de drept al comerţului internaţional, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014. 
3. Dragoș-Alexandru Sitaru, Şerban-Alexandru Stănescu, Dreptul comerţului internaţional - Tratat - 

Partea generală  şi partea Specială, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2017. 

4. Dumitru Mazilu, Tratat privind dreptul comerțului internațional, Editura Universul Juridic, București, 
2011. 

5. Dumitru A. P. Florescu, Liviu- Narcis Pîrvu, Contractele de comerț internațional, Ediția a II-a, Editura 
Universul Juridic, București, 2009. 

 
Referinţe suplimentare: 

1. Carmen Tamara Ungureanu, Dreptul european privat al afacerilor, Editura Junimea, Iaşi, 2002. 
.. 
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 



 
 

 
 

 
 

1. 
Autonomia de voință în contractele 
comerciale internaționale. 
 

Prezentare și dezbatere. 2 ore 
seminar 

2. 
Clauze contractuale privind 
desemnarea instanței competente și 
alegerea legii aplicabile. 

Studii de caz. Dezbateri. 2 ore 
seminar 

3. 
Rolul arbitrajului în soluționarea litigiilor 
referitoare la contractele comerciale 
internaționale. 

Studii de caz. Dezbateri. 2 ore 
seminar 

4. 
Internetul și contractele comerciale 
internaționale. 
 

Dezbatere pe marginea unui 
articol din doctrină. Aplicații 
practice. 

2 ore 
seminar 

5. Clauzele abuzive în contractele 
comerciale internaționale. 

Dezbatere pe marginea unui 
articol din doctrină. Aplicații 
practice. 

2 ore 
seminar 

6. 
Mijloace alternative de soluționare a 
litigiilor referitoare la contractele 
comerciale internaționale. Medierea. 

Prezentare și dezbatere. 2 ore 
seminar 

7. Contractele comerciale internaționale 
încheiate în formă electronică.   Prezentare și dezbatere. 2 ore 

seminar 

8. Contractele joint venture. 
 

Dezbatere pe marginea unui 
articol din doctrină. Aplicații 
practice. 

2 ore 
seminar 

9. Contractul de lohn. 
 Prezentare și dezbatere. 2 ore 

seminar 

10. 
Clauza de hardship în contractul 
comercial internațional. 
 

Studii de caz. Discuții. 2 ore 
seminar 

11. 
Clauzele boilerplate în contractul 
comercial internațional. 
 

Prezentare și dezbatere. 2 ore 
seminar 

12. INCOTERMS Prezentare și dezbatere. 2 ore 
seminar 

13. Contractele internaționale de transport 
aerian. Prezentare și dezbatere. 2 ore 

seminar 

14. Contractul internațional de agenție. Prezentare și dezbatere. 2 ore 
seminar 

Bibliografie 
1. Carmen Tamara Ungureanu, Dreptul comerțului internațional. Contracte de comerț internațional, 

Editura Hamangiu, București, 2014. 
2. Ioan Macovei, Tratat de drept al comerţului internaţional, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014. 
3. Dragoș-Alexandru Sitaru, Şerban-Alexandru Stănescu, Dreptul comerţului internaţional - Tratat - 

Partea generală  şi partea Specială, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2017. 

4. Dumitru Mazilu, Tratat privind dreptul comerțului internațional, Editura Universul Juridic, București, 
2011. 

5. Dumitru A. P. Florescu, Liviu- Narcis Pîrvu, Contractele de comerț internațional, Ediția a II-a, Editura 
Universul Juridic, București, 2009. 

6. Articole publicate de autori români și străini în reviste de specialitate. 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Data completării 
 

Titular de curs 
Prof. Dr. Carmen Tamara 
UNGUREANU 

Titular de seminar 
Prof. Dr. Carmen Tamara 
UNGUREANU 

01.10.2017   
  

 
 

Data avizării in departament Director de departament 
 Lect. Univ. Dr. Dan Constantin TUDURACHE 
 

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

Cunoștințele dobândite la materia „Contractele comerciale internaționale” 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 comerțului internațional și al dreptului afacerilor. 

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 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 
Calificarea contractelor comerciale internaționale și cunoașterea regulilor de bază aplicabile fiecărui tip de 
contract. 



 
 

 
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 73 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 63 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 43 
Tutoriat 1 
Examinări 4 
Alte activităţi ................................... 0 
 

3.7 Total ore studiu individual 184 
3.8 Total ore pe semestru 240 
3.9 Număr de credite 8 

 

 

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 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studii / Calificarea Dreptul Afacerilor 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei PROCEDURI NOTARIALE 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Codrin Macovei  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Codrin Macovei 

2.4 An de studiu 2 2.5 Semestru 4 2.6 Tip de evaluare MIXT 2.7 Regimul 
discipinei OB * 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum 

Drept roman 
Drept civil. Partea generală 
Drept civil. Persoanele 
Drept civil. Drepturi reale 
Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor 
Drept civil. Contracte 
Drept civil. Succesiuni 
Dreptul familiei 
Drept funciar şi publicitate imobiliară 
Teoria generală a dreptului 

4.2 De competenţe Buna cunoaştere a instituţiilor studiate la materiile indicate 
anterior. 



 

 

 

 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Codul civil și legislația conexă, Legea nr. 36/1995 și regulamentul  
său de aplicare, Regulamentul UE nr. 650/2012 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului Însușirea noțiunilor prezentate la curs 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
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C1. Familiarizarea cu problematica activității notariale 
C2.  Examinarea şi discutarea structurii fiecărei proceduri notariale 
C2.  Crearea și dezvoltarea abilităților de analiză și înțelegere a mecanismelor care normează fiecare 
procedură notarială 
C3.  Crearea și dezvoltarea abilităților de analiză și înțelegere a mecanismelor care normează 
dreptul european al succesiunilor internaționale 
C4.  Crearea și dezvoltarea abilităților de analiză și înțelegere a mecanismelor care normează 
succesiunile internaționale 
C5.  Abordarea aspectelor comparative între instituțiile studiate 

C
om

pe
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nţ
e 
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an
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CT1. Aplicarea noțiunilor învățate la materiile de drept civil din ciclul de licență și master 
CT2. Cunoaşterea şi prezentarea avantajelor şi limitelor fiecărei proceduri notariale 
CT3. Compararea soluţiilor şi metodelor adoptate de-a lungul timpului pentru reglementarea aceeași 
instituții 
CT4. Identificarea limitelor prezentei reglementări și redactarea de propuneri de lege ferenda  

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1 

O
bi

ec
tiv

ul
 

ge
ne

ra
l Întrucât este o instituție fundamentală în cadrul sistemului de drept continental -european, notariatul 

și activitatea sa vor fi studiate în spiritul logicii juridice analitice şi jurisprudenţialiste şi în acela al 
sintezei de valori juridice universale.  
 

7.
2 

O
bi

ec
tiv

el
e 

sp
ec
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ce

 La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 înţeleagă şi să aplice cunoştinţele privind procedurile notariale; 
 cunoască şi sa aplice cunoştinţele privind actele notariale;  
 își însușească şi sa aplice cunoştinţele privind competențele notarului public; 
 aibă capabilitatea de a căuta, prelucra şi analiza informaţii dintr-o varietate de surse bibliografice 

şi să îndeplinească o procedură notarială; 
 aibă idei noi privind aplicarea dispozițiilor legale;  
 posede abilitatea de a lucra în echipă pentru a rezolva problemele juridice și tehnice;  
 aibă capabilitatea să formuleze critici cu privire la stadiul actual din domeniu şi aceea de a 

întrevedea direcţii noi de cercetare;  
 iniţieze şi să administreze cu succes proiecte personale şi de grup;  
 aibă determinare și perseverenţă în realizarea sarcinilor primite și a responsabilităţilor asumate. 

8. Conţinut 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 
INTRODUCERE ÎN STUDIUL 
ORGANIZĂRII ACTIVITĂȚII 

NOTARIALE 

Prelegerea care cuprinde 
expunerea temei, explicaţii şi 
metode interactive de dialog 

cu studenţii în jurul unor 
concepte, teorii şi studii de 

A se vedea bibliografia 
generală 



 
caz. 

2. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII 
NOTARIALE -“- -“- 

3. DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE 
NOTARILOR PUBLICI -“- -“- 

4. PROCEDURA COMUNĂ A ACTELOR 
NOTARIALE -“- -“- 

5. PROCEDURA COMUNĂ A ACTELOR 
NOTARIALE -“- -“- 

6. AUTENTIFICAREA ÎNSCRISURILOR -“- -“- 

7. PROCEDURA SUCCESORALĂ 
NOTARIALĂ -“- -“- 

8. PROCEDURA SUCCESORALĂ 
NOTARIALĂ -“- -“- 

9. REGLEMENTAREA SUCCESIUNILOR 
INTERNAȚIONALE -“- -“- 

10. CERTIFICATUL EUROPEAN DE 
MOȘTENITOR -“- -“- 

11. PROCEDURA  DIVORȚULUI -“- -“- 

12. 

LEGALIZAREA SEMNĂTURILOR ȘI A 
SIGILIILOR; DAREA DE DATĂ CERTĂ 

ÎNSCRUSURILOR; CERTIFICAREA 
UNOR FAPTE 

-“- -“- 

13. 

LEGALIZAREA COPIILOR DUPĂ 
ÎNSCRISURI; EFECTUAREA ȘI 

LEGALIZAREA TRADUCERILOR; 
PRIMIREA ÎN DEPOZIT A 

BUNURILOR 

-“- -“- 

14. 
ALTE PROCEDURI NOTARIALE; 

CONTROLUL ACTIVITĂȚII 
NOTARIALE 

-“- -“- 

 
Bibliografie  
 
Referinţe principale: 
1. Michel Grimaldi (coord.), Practique notariale, Les actes, Juris Classeur, vol 1 și 2, Ed. Lexis Nexis, 

Paris, 2010; 
2. Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod civil, Comentariu pe articole, 

Ed. C.H. Beck, București, 2012; 
3. Carmen Nicoleta Bărbieru, Codrin Macovei, Repere ale activității biroului notarial , Ed. Universul Juridic, 

București, 2011; 
4. Carmen Nicoleta Bărbieru, Tehnica redactarii unui contract, , Ed. Universul Juridic, București, 2014; 
5. Ioana Olaru, Dreptul European al succesiunilor internaționale, Ed. Notarom, București, 2014; 
6. Ioan Popa, Alin-Adrian Moise, Drept notarial, Editura Universul Juridic, București, 2013; 
7. Uniunea națională a notarilor publici din România (lucrare colectivă), Actul autentic notarial între teorie și 

practică,  Ed. Notarom, București, 2014. 
 
 



 
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 
INTRODUCERE ÎN STUDIUL 
ORGANIZĂRII ACTIVITĂȚII 

NOTARIALE 

Activitatea de seminar se 
axează pe următoarele 

componente metodologice: 
teoretice (întrebări, teste grilă, 

scheme recapitulative), 
demonstrative,  practice 

(speţe, modele de contracte), 
feed-back, de 

proiectare/planificare, de 
antrenare. 

A se vedea și 
bibliografia specială 

2. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII 
NOTARIALE -“- -“- 

3. DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE 
NOTARILOR PUBLICI -“- -“- 

4. PROCEDURA COMUNĂ A ACTELOR 
NOTARIALE -“- -“- 

5. PROCEDURA COMUNĂ A ACTELOR 
NOTARIALE -“- -“- 

6. AUTENTIFICAREA ÎNSCRISURILOR -“- -“- 

7. PROCEDURA SUCCESORALĂ 
NOTARIALĂ -“- -“- 

8. PROCEDURA SUCCESORALĂ 
NOTARIALĂ -“- -“- 

9. REGLEMENTAREA SUCCESIUNILOR 
INTERNAȚIONALE -“- -“- 

10. CERTIFICATUL EUROPEAN DE 
MOȘTENITOR -“- -“- 

11. PROCEDURA  DIVORȚULUI -“- -“- 

12. 

LEGALIZAREA SEMNĂTURILOR ȘI A 
SIGILIILOR; DAREA DE DATĂ CERTĂ 

ÎNSCRUSURILOR; CERTIFICAREA 
UNOR FAPTE 

-“- -“- 

13. 

LEGALIZAREA COPIILOR DUPĂ 
ÎNSCRISURI; EFECTUAREA ȘI 

LEGALIZAREA TRADUCERILOR; 
PRIMIREA ÎN DEPOZIT A 

BUNURILOR 

-“- -“- 

14. 
ALTE PROCEDURI NOTARIALE; 

CONTROLUL ACTIVITĂȚII 
NOTARIALE 

-“- -“- 

Bibliografie 
1. Uniunea națională a notarilor publici din România (lucrare colectivă), Culegere de practică notarială,  

Ed. Notarom, București, 2014. 
2. Emil Bălan, Ghidul activității notariale, Ed. Tribuna Economică, București, 1998; 
3. Constantin Sas, Activitatea notarială pe înțelesul tuturor, Ed. Marist, 2007. 



 
 

 

 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
01.10.2017 Lect. dr. Codrin Macovei Lect. dr. Codrin Macovei 
  

 
 

Data avizării in departament Director de departament 
 Lect. dr. Dan Constantin TUDURACHE 

 

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 
Asimilarea cunoştiinţelor şi 
rezolvarea problemelor 
enunţate 

Dialog 50% 

10.5 Seminar/ Laborator 

Însuşirea deprinderilor de 
analiză şi prezentare 
enunţate la curs, 
participarea la discuţii, 
prezenţă activă 

Scris și Dialog 50% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

10 prezențe la seminar; minim nota cinci la seminar; minim nota 5 la examenul de semestru (oral și scris) 



 
 

 
 

 
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 59 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 50 
Tutoriat 1 
Examinări 4 
Alte activităţi ................................... 0 
 

3.7 Total ore studiu individual 154 
3.8 Total ore pe semestru 210 
3.9 Număr de credite 7 
 

 

 
 

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 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii II Master  
1.6 Programul de studii / Calificarea Dreptul afacerilor 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei DREPTUL CONCURENŢEI ŞI AL CONSUMATORULUI 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. IRINESCU LUCIA 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. IRINESCU LUCIA 
2.4 An de studiu II 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB * 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Noţiuni de dreptul concurenţei 
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 

C
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e 
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C1. Capacitatea de a folosi cunoştinţele dobândite în soluţ
C2. Stabilirea paşilor care trebuie urmaţi în soluţionarea unui caz 

ionarea cazurilor practice 

C3. Furnizarea soluţiilor corecte 
C4. Argumentarea soluţiilor propuse 
C5. Capacitatea de a integra cunoştinţele acumulate 

C
om

pe
te
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e 

tr
an
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CT1. Abilităţi de lucru în echipă 
CT2. Abilităţi de comunicare orală 
CT3. Abilităţi de sinteză şi de a întocmi proiecte individuale 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1 

O
bi

ec
tiv

ul
 

ge
ne

ra
l 

Însuşirea unor principii, noţiuni, concepte din dreptul concurenţei şi al consumatorului. 
Cunoaşterea şi interpretarea legislaţiei în vigoare incidenţă în materia raporturilor de concurenţă. 
Crearea unui vocabular specific domeniului. 
Înţelegerea problematicii specifice din domeniul concurenţei şi al consumatorilor, în vederea 
soluţionării unui litigiu referitor la încălcarea drepturilor concurenţilor şi ale consumatorilor. 
 

7.
2 

O
bi
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tiv
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e 
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ce

 La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice noţiunile predate; 
 Descrie instituţiile specifice; 
 Utilizeze regulile teoretice în rezolvarea unor cazuri practice; 
 Analizeze pragmatic soluţiile posibile la care ajung în urma aplicării regulilor teoretice. 
 

8. Conţinut 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 
Politica de concurenţă. Politica 
europeană în doemniul protecţiei 
consumatorului 

expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

2. Accesul la justiţie al concurenţilor şi 
consumatorilor 

expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

3. Înțelegerile monopoliste expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

4. Abuzul de poziție dominantă expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

5. Concentrarea economică expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 



 
 

 
 

6. Sancționarea practicilor 
anticoncurențiale 

expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

7. Practici comerciale neloiale expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

8. Publicitatea comercială expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

9. Dumping și subvenții expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

10. Ajutorul de stat expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

11. Politica de clemență expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

12. Protecția consumatorului împotriva 
clauzelor abuzive 

expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

13. Protecșia consumatorilor în contractele 
la distanță 

expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

14. Răspunderea profesionistului pentru 
produsele cu defecte 

expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

Bibliografie  
 
Referinţe principale: 
 

Giorgiu Coman, Evoluţia dreptului concurenţei, Ed. Hamangiu, Bucureşrti, 2015; 
Ionel Didea, Dreptul european al concurenţei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014; 
Felix Tudoriu, Cristina Aurora Popirţac, Drepturile consumatorilor, Ed. Universul Jurisic, Bucureşti, 2013; 
Anca Nicoleta Gheorghe, Camelia Spasici, Dana Simona Arjoca, Dreptul consumaţiei, Ed. Hamangiu, 
Bucureşti, 2012; 
Giorgiu Coman, Concurenţa în dreptul intern şi european, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011; 
Rodica  Diana Apan, Protecţia juridică a consumatorilor. Creditul destinat consumului şi domeniile conexe, 
Editura Sfera Juridică, Cluj- Napoca, 2007;  
Katalin J. Cseres, Competition Law And Consumer Protection, Kluwer Law International, 2005 
 
Referinţe suplimentare: 
Victor Alistar, Cristina Banciu, Dreptul concurenței. Ghid practic, Ed. Hamangiu, 2013. 
 
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 
Autorităţi şi organisme cu rol  în 
protecţia concurenţei şi a 
consumatorilor 

Problematizarea, explicația,  
analiză de caz. Dezbatere 
 

2 ore 
seminar 

2. Protecţia concurenţilor şi a 
consumatorilor. Accesul la justiţei. 

Problematizarea, explicația,  
analiză de caz. Dezbatere 
 

2 ore 
seminar 

3. 
Politica de concurenţă. Politica 
europeană în domeniul protecţei 
consumatorului 

Problematizarea, explicația,  
analiză de caz. Dezbatere 
 

2 ore 
seminar 

4. Poziţia dominantă pe o piaţă şi abuzul 
de poziţie dominantă 

Problematizarea, explicația,  
analiză de caz. Dezbatere 
 

2 ore 
seminar 

5. Cartelul  
Problematizarea, explicația,  
analiză de caz. Dezbatere 
 

2 ore 
seminar 



 
 

 
 

 

 

6. Concentrări economice 
Problematizarea, explicația,  
analiză de caz. Dezbatere 
 

2 ore 
seminar 

7. Concurenţa neloială 
Problematizarea, explicația,  
analiză de caz. Dezbatere 
 

2 ore 
seminar 

8. Dumping şi subvenţii 
Problematizarea, explicația,  
analiză de caz. Dezbatere 
 

2 ore 
seminar 

9. Practici comerciale ilicite care afectează 
interesele consumatorilor 

Problematizarea, explicația,  
analiză de caz. Dezbatere 
 

2 ore 
seminar 

10. Publicitatea comercială 
Problematizarea, explicația,  
analiză de caz. Dezbatere 
 

2 ore 
seminar 

11. Politica de clemenţă 
Problematizarea, explicația,  
analiză de caz. Dezbatere 
 

2 ore 
seminar 

12. Drepturile consumatorilor la încherierea 
contractelor 

Problematizarea, explicația,  
analiză de caz. Dezbatere 
 

2 ore 
seminar 

13. Protecţia consumatorilor în contractele 
la distanţă 

Problematizarea, explicația,  
analiză de caz. Dezbatere 
 

2 ore 
seminar 

14. Protecţia consumatorilor în cazul 
produselor defectuoase 

Problematizarea, explicația,  
analiză de caz. Dezbatere 
 

2 ore 
seminar 

Bibliografie 
 

Giorgiu Coman, Evoluţia dreptului concurenţei, Ed. Hamangiu, Bucureşrti, 2015; 
Ionel Didea, Dreptul european al concurenţei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014; 
Felix Tudoriu, Cristina Aurora Popirţac, Drepturile consumatorilor, Ed. Universul Jurisic, Bucureşti, 2013; 
Anca Nicoleta Gheorghe, Camelia Spasici, Dana Simona Arjoca, Dreptul consumaţiei, Ed. Hamangiu, 
Bucureşti, 2012; 
Giorgiu Coman, Concurenţa în dreptul intern şi european, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011; 
Rodica  Diana Apan, Protecţia juridică a consumatorilor. Creditul destinat consumului şi domeniile conexe, 
Editura Sfera Juridică, Cluj- Napoca, 2007;  
Katalin J. Cseres, Competition Law And Consumer Protection, Kluwer Law International, 2005 
 
Referinţe suplimentare: 
Victor Alistar, Cristina Banciu, Dreptul concurenței. Ghid practic, Ed. Hamangiu, 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 Participare activă, însușirea 
noțiunilor teoretice examen 20% 

10.5 Seminar/ Laborator Participare activă, aplicarea Prezentare a unor studii de 80% 



 
 

 
 

 
 
 
 
Data completării Titular de curs 

Conf. dr. Lucia IRINESCU 
Titular de seminar 
Conf. dr. Lucia IRINESCU 

01.10.2017   
  

 
 

Data avizării în departament Director de departament 
 Lect. univ. dr. Dan Constantin TUDURACHE  
 

practică a cunoștințelor 
dobândite la curs prin studii 
de caz 

caz; prezentare a doctrinei 
relevante în materia 
tematicii de seminar 

10.6 Standard minim de performanţă 
Frecvenţă; parcurgerea bibliografiei; participarea la dezbateri la seminar, dovedirea însuşirii noţiunilor 
fundamentale 



 
 

 
 
 

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 42 din care: 3.5      
curs 28 3.6  

seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 60 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 45 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 60 
Tutoriat 1 
Examinări 2 
Alte activităţi ................................... 0 

 
3.7 Total ore studiu individual 168 
3.8 Total ore pe semestru 210 
3.9 Număr de credite 7 

 

 

 

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 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studii / Calificarea DREPTUL AFACERILOR 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei GEOPOLITICĂ ŞI MEDIILE DE AFACERI 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Gheorghe IACOB 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Gheorghe IACOB 
2.4 An de studiu 2 2.5 Semestru 4 2.6 Tip de evaluare EP 2.7 Regimul discipinei OB * 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Nu este cazul 
4.2 De competenţe Nu este cazul 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Nu este cazul 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului Nu este cazul 

 



 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C1. Cunoașterea și utilizarea corectă a terminologiei de specialitate 
C2. Analiza impactului geopoliticii asupra mediilor de afaceri 
C3. Cunoașterea funcțiilor diplomației economice  
C4. Cunoașterea normelor juridice internaționale 
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an
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 CT1.  Capacitatea de evaluare și autoevaluare 
CT2.  Lucrul în echipă 
 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1 
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tiv
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Înţelegerea raportului complex între relaţiile politice internaţionale, drept şi economie la începutul 
secolului XXI 

7.
2 
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  La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
• Să cunoască conceptele majore privind geopolitica şi mediile de afaceri. 
• Să identifice şi să înţeleagă principalele probleme de geopolitică ale lumii actuale, legându-le de 

economie şi de noile medii de afaceri. 
• Să definească şi să cerceteze în manieră academică un subiect vizând relațiile între drept, 

geopolitică şi mediile de afaceri. 
• Să cunoască norme de drept care permit funcționarea normală a raporturilor internaționale și a 

schimburilor economice 
 

8. Conţinut 

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

1. 
Relatia dintre faptul politic, drept, 
geopolitică şi mediile de afaceri. O 
introducere teoretică. 

Prelegerea dezbatere Ore: 2; referințe: 2,4 

2. 
Relatia dintre faptul politic, drept, 
geopolitică şi mediile de afaceri. O 
introducere teoretică. 

Prelegerea dezbatere Ore: 2; referințe: 2,4 

3. 

Globalizarea şi realizarea lumii 
postideologice. Politică, drept 
internațional, economie şi redefinirea 
statutului de mare putere în lumea 
contemporană 

Prelegerea dezbatere Ore: 2; referințe: 5,8 

4. 

Globalizarea şi realizarea lumii 
postideologice. Politică, drept 
internațional, economie şi redefinirea 
statutului de mare putere în lumea 

Prelegerea dezbatere Ore: 2; referințe: 5,8 



 
contemporană 

5. 
Marii actori ai inceputului mileniului III. 
Statele Unite ale Americii, Uniunea 
Europeană şi Rusia 

Prelegerea dezbatere Ore: 2; referințe: 12,15 

6. 
Marii actori ai inceputului mileniului III. 
Statele Unite ale Americii, Uniunea 
Europeană şi Rusia 

Prelegerea dezbatere Ore: 2; referințe: 12,15 

7. “Noua lumea emergentă”: India, Brazilia 
şi China Prelegerea dezbatere Ore: 2; referințe: 7,8 

8. “Noua lumea emergentă”: India, Brazilia 
şi China Prelegerea dezbatere Ore: 2; referințe: 7,8 

9. 
UE - prezent şi perspective. Posibilităţi 
de creştere, limite structurale și cadru 
normativ 

Prelegerea dezbatere Ore: 2; referințe: 8,15 

10. 
UE - prezent şi perspective. Posibilităţi 
de creştere, limite structurale și cadru 
normativ 

Prelegerea dezbatere Ore: 2; referințe: 8,15 

11. 
Actorii organizaţionali şi instrumentele 
lor juridice. ONU, Fondul Monetar 
Internaţional, Banca Mondială şi NATO 

Prelegerea dezbatere Ore: 2; referințe: 11,13 

12. 
Actorii organizaţionali şi instrumentele 
lor juridice. ONU, Fondul Monetar 
Internaţional, Banca Mondială şi NATO 

Prelegerea dezbatere Ore: 2; referințe: 11,13 

13. 
Relaţiile politico-economice ale 
României după aderarea la NATO şi 
UE. 

Prelegerea dezbatere Ore: 2; referințe: 4 

14. 
Relaţiile politico-economice ale 
României după aderarea la NATO şi 
UE. 

Prelegerea dezbatere Ore: 2; referințe: 4 

 
Bibliografie  
 
Referinţe principale: 

1. Canton, James, Provocările viitorului. Principalele tendinţe care vor reconfigura lumea în următorii 5, 
10, 20 de ani, Iaşi, 2010. 

2. Claval, P., Geopoliticå şi geostrategie, Bucureşti, 2001. 
3. Cooper, Robert, Destrămarea naţiunilor. Ordine şi haos în secolul XXI, Bucureşti, 2007. 
4. Ezatti, Ezzatollah, Geopolitica secolului XXI, Bucureşti, 2009. 
5. Ferguson, Niall, The War of the World. Twentieth-Century Conflict and the Descent of the West, 

Penguin Books, 2006. 
6. Howorth, Jolyon, European Security in the Coming Decade. Transatlantic, Regional and Global 

Perspectives, Bucureşti, 2005. 
7. Huntington, Samuel P., Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Bucureşti, 1998. 
8. Khanna, Parag, Lumea a doua. Imperii şi influenţă în noua ordine globală, Iaşi, 2008. 
9. Khan, Sylvain, Geopolitica Uniunii Europene, Chişinău, 2008. 
10. Kemp, Geoffrey, Robert E. Harkavy, Strategic Geography and the Changing Middle East, 

Washington, 1997. 
11. Luttwak, Eduard N., “From Geopolitics to Geoeconomics. Logic of Conflict, Grammar of Commerce”, 

in The National Interest, vara 1990. 
12. Morghentau, Hans J., Politica între naţiuni. Lupta pentru putere şi lupta pentru pace, Iaşi, 2007. 
13. Neumann, I.B., O. Waever (eds.), The Future of International Relations: Masters in the Making ?, 

New-York, London, 1998. 
14. Olson, Marcur, Creştrea şi declinul naţiunilor. Prosperitate, Stagflaţie şi rigidităţi sociale, Bucureşti, 

1999. 



 
15. Tunander, Ola, Pavel Baev, Victoria Ingrid Einagel (eds.), Geopolitics in post-wall Europe: Security, 

Territory and Identity, London-New-Delhi, 2002. 
16. Zakaria, Fareed, Lumea postamericană, Iaşi, 2009. 

 

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

1. Comunicare şi protocol în lumea 
contemporană. 

Dezbatere, problematizare Ore : 1  
Referințe : 2,4,5 

2. Comunicare şi protocol în lumea 
contemporană. 

Dezbatere, problematizare Ore : 1  
Referințe : 2,4,5 

3. Comunicare şi protocol în lumea 
contemporană. 

Dezbatere, problematizare Ore : 1  
Referințe : 2,4,5 

4. Semnificaţia diferenţelor culturale în 
lumea globalizată. 

Dezbatere, problematizare Ore : 1  
Referințe : 6,8,11 

5. Semnificaţia diferenţelor culturale în 
lumea globalizată. 

Dezbatere, problematizare Ore : 1  
Referințe : 6,8,11 

6. Semnificaţia diferenţelor culturale în 
lumea globalizată. 

Dezbatere, problematizare Ore : 1  
Referințe : 6,8,11 

7. Politici şi pieţe în economia globală. Falii 
şi interferenţe. Studii de caz. 

Dezbatere, problematizare Ore : 1  
Referințe : 10,12,15 

8. Politici şi pieţe în economia globală. Falii 
şi interferenţe. Studii de caz. 

Dezbatere, problematizare Ore : 1  
Referințe : 10,12,15 

9. Politici şi pieţe în economia globală. Falii 
şi interferenţe. Studii de caz. 

Dezbatere, problematizare Ore : 1  
Referințe : 10,12,15 

10. Politici şi pieţe în economia globală. Falii 
şi interferenţe. Studii de caz. 

Dezbatere, problematizare Ore : 1  
Referințe : 10,12,15 

11. Politici şi pieţe în economia globală. Falii 
şi interferenţe. Studii de caz. 

Dezbatere, problematizare Ore : 1  
Referințe : 10,12,15 

12. Politici şi pieţe în economia globală. Falii 
şi interferenţe. Studii de caz. 

Dezbatere, problematizare Ore : 1  
Referințe : 10,12,15 

13. Politici şi pieţe în economia globală. Falii 
şi interferenţe. Studii de caz. 

Dezbatere, problematizare Ore : 1  
Referințe : 10,12,15 

14. Politici şi pieţe în economia globală. Falii 
şi interferenţe. Studii de caz. 

Dezbatere, problematizare Ore : 1  
Referințe : 10,12,15 

 
Bibliografie 

1. Canton, James, Provocările viitorului. Principalele tendinţe care vor reconfigura lumea în următorii 5, 
10, 20 de ani, Iaşi, 2010. 

2. Claval, P., Geopoliticå şi geostrategie, Bucureşti, 2001. 
3. Cooper, Robert, Destrămarea naţiunilor. Ordine şi haos în secolul XXI, Bucureşti, 2007. 
4. Ezatti, Ezzatollah, Geopolitica secolului XXI, Bucureşti, 2009. 
5. Pruteanu, Şt., Manual de comunicare şi negociere în afaceri, Iaşi, 2000. 
6. Ferguson, Niall, The War of the World. Twentieth-Century Conflict and the Descent of the West, 

Penguin Books, 2006. 
7. Howorth, Jolyon, European Security in the Coming Decade. Transatlantic, Regional and Global 

Perspectives, Bucureşti, 2005. 
8. Huntington, Samuel P., Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Bucureşti, 1998. 
9. Khanna, Parag, Lumea a doua. Imperii şi influenţă în noua ordine globală, Iaşi, 2008. 
10. Khan, Sylvain, Geopolitica Uniunii Europene, Chişinău, 2008. 
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11. Kemp, Geoffrey, Robert E. Harkavy, Strategic Geography and the Changing Middle East, 
Washington, 1997. 

12. Luttwak, Eduard N., “From Geopolitics to Geoeconomics. Logic of Conflict, Grammar of Commerce”, 
in The National Interest, vara 1990. 

13. Morghentau, Hans J., Politica între naţiuni. Lupta pentru putere şi lupta pentru pace, Iaşi, 2007. 
14. Neumann, I.B., O. Waever (eds.), The Future of International Relations: Masters in the Making ?, 

New-York, London, 1998. 
15. Olson, Marcur, Creştrea şi declinul naţiunilor. Prosperitate, Stagflaţie şi rigidităţi sociale, Bucureşti, 

1999. 
16. Tunander, Ola, Pavel Baev, Victoria Ingrid Einagel (eds.), Geopolitics in post-wall Europe: Security, 

Territory and Identity, London-New-Delhi, 2002. 
17. Zakaria, Fareed, Lumea postamericană, Iaşi, 2009. 

 

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

Cursanții pot accesa mai ușor posturi în serviciile interne și externe ale diplomației românești și ale 
structurilor euro-atlantice. 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs  Examen 60% 
10.5 Seminar/ Laborator  Evaluare pe parcurs 40% 
10.6 Standard minim de performanţă 

Prezența la orele de curs și seminar 

  
 

 
 


	DA1101 Institutii in dreptul comertului international - Dariescu
	Noţiuni preliminare. Definiţia, conţinutul, metoda şi obiectul Dreptului comerţului internațional.
	Prezentarea prevederilor Propunerii de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind legislaţia comună europeană în materie de vânzare –COM (2011) 635 final
	Prezentarea prevederilor Propunerii de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind legislaţia comună europeană în materie de vânzare –COM (2011) 635 final. Partea a II-a

	DA1102 Fiscalitate europeana - Costea
	DA1103 Dreptul UE - Mogirzan
	DA1206 Probleme de drept int privat - Dariescu
	Consideraţii prealabile
	Soluţionarea conflictelor de jurisdicţie în interiorul Uniunii Europene. Partea I
	Soluţionarea conflictelor de jurisdicţie în interiorul Uniunii Europene. Partea a II-a
	Alte norme de competenţă internaţională obligatorii pentru instanţele române. Tratatele de asistenţă juridică în materie civilă.
	Alte norme de competenţă internaţională obligatorii pentru instanţele române. Codul de procedură civilă
	Chestiuni legate de recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale. Partea I
	Chestiuni legate de recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale. Partea a II-a
	Conflicte de legi în materia  persoanelor fizice şi juridice (societăţilor comerciale)
	Conflicte de legi în materia contractelor. Principiile Regulamentului Roma I
	Conflicte de legi în materia contractelor. Tratatele de asistenţă juridică în materie civilă
	Conflicte de legi în materia bunurilor. Partea I
	Conflicte de legi în materia bunurilor. Partea a II-a
	Conflicte de legi în materia delictelor. Regulamentul Roma II
	Conflicte de legi în materia delictelor. Tratatele de asistenţă juridică în materie civilă.

	DA1207 Organizarea profesiilor juridice - TitH
	DA1208 Instrumente juridice de garantare a proprietatii - Tudurache
	DA2109 Drept privat comparat - Ciuca
	Partea I: Aculturaţia juridică, habitudine primară a comunităţilor omeneşti. 
	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.
	Partea I: Aculturaţia juridică, habitudine primară a comunităţilor omeneşti. 
	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.

	DA2110 Protectia juridica a proprietatii intelectuale - Dominte
	DA2111 Managementul firmei - BercuAM
	DA2213 Contractele comerciale internationale - Ungureanu
	DA2214 Proceduri notariale - Macovei
	DA2215 Dreptul concurentei - Irinescu
	DA2216 Geopolitica si mediile de afaceri - Iacob

