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UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAȘI 

FACULTATEA DE DREPT 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA  „PETRE ANDREI” DIN IAȘI 
1.2. Facultatea de DREPT 
1.3. Departamentul Științe juridice 
1.4. Domeniul de studii Drept 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii/Calificarea jurist 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT 
2.2. Titularul activităților de 
curs 

Conf. univ. dr. ANGELA MÎŢĂ BACIU 

2.3. Titularul activităților de 
seminar 

Asistent drd. NEDELCU Vlad Nicolae  

2.4. Anul de studiu:  IV 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de 
evaluare 

Colocviu 2.7. Regimul 
disciplinei 

 OB 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților 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 
învățământ 

56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 17 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme referate, portofolii și eseuri 16 
Tutoriat 4 
Examinări  
Alte activități....  
3.7. Total ore studiu individual 67 
3.8. Total ore din planul de învățământ 33 
3.9. Total ore pe semestru 100 
3.10. Numărul de credite 4 

 
4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum ca discipline recomandate: dreptul civil anul I, II si III, procesual civil, drept 
comercial, dreptul muncii, dreptul familiei 

4.2. de competențe - cunoașterea noțiunilor de bază ale dreptului internațional privat; 
- cunoașterea și înțelegerea litigiilor civile, comerciale; 

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului sala de curs cu videoproiector 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar 

 
6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale C1-Realizarea de studii/analize privind raporturile 
juridice ale dreptului internațional privat; 
C3 - Derularea raporturile juridice ale dreptului 
internațional privat din sfera dreptului civil, procesual 
civil, familie muncii, comerciale si alte raporturi 
conexe; 

Competențe transversale  
 
7. Obiectivele disciplinei (din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Cursul şi seminariile urmăresc familiarizarea studenţilor cu principalele concepte, categorii 
şi instituţii ale dreptului  internațional privat. Atât în expuneri, cât şi în dialogul cu studenții 
se va pune accentul pe elementul de extraneitate, izvoarele dreptului internațional privat, 
înțelegerea mecanismelor institutiilor precum conflictele de legi, retrimiterea, ordinea 
publica in DIP, legea aplicabila actelor juridice, ori in cazul contractelor de comerţ 
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internațional; se va insista asupra legii aplicabile in raporturile cu element strain 
internațional, în special in mediul european, dar şi a legii aplicabile  arbitrajului internaţional 
privat, comercial – ca o modalitate de soluționare a litigiilor ivite din raporturile juridice de 
dreptului internaţional. 

7.2. Obiective 
specifice 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice 
disciplinei) 

ü identificarea de termeni, relații, procese, perceperea unor relaţii şi conexiuni în 
cadrul domeniului dreptului internaţional privat; 

ü utilizarea corectă a termenilor de specialitate din domeniul dreptului  internaţional 
privat; 

ü capacitatea de adaptare la noi situații apărute pe parcursul activităţii   in mediul 
internaţional, prin aplicarea cunoștințelor dreptului  internaţional privat 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, 
precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

ü generalizarea, particularizarea, integrarea unor domenii din dreptul   
internaţional privat; 

ü realizarea de conexiuni între elementele dreptului internaţional privat; 
ü capactitatea de analiză şi sinteză în analiza unui raport din sfera dreptului   

internaţional privat, prin aplicare cunoştinţelor dobândite. 
3. Instrumental-aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităților practice 
specifice; utilizarea unor metode, tehnici și instrumente de investigare şi de aplicare) 

ü relaţionări între elementele ce caracterizează activitățile de dreptul internaţional 
privat; 

ü descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene ce apar in aplicarea dreptului  
internaţional privat; 

ü capacitatea de a transpune în practică cunoștințele dobândite în cadrul cursului; 
ü abilități de cercetare, creativitate în domeniul dreptului internațional privat; 
ü capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula activități din domeniul larg al    

dreptului internaţional privat; 
ü capacitatea de a soluţiona litigii apărute în activităţile desfăşurate. 
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul 
ştiinţific / cultivarea  unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / 
promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi 
creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea 
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu 
alte persoane / instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare 
profesională ) 

ü implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina dreptului internaţional 
privat; 

ü acceptarea unei valori atribuite unui obiect, fenomen, comportament, etc. conform 
legislației în vigoare; 

ü capacitatea de a avea un comportament etic în fața partenerilor de afaceri, ori a 
angajaților, fie in raporturile de dreptul familiei; 
abilitatea de a colabora cu specialiştii din alte domenii. 

 
8. Conținut  

8.1. Curs Metode de predare Observații (ore şi referinţe bibliografice) 
Tema 1. Introducere in studiul dreptului 
internațional privat. Elementul de 
extraneitate. Raporturi juridice cu element 
străin. Metodele de reglementare 
 

PRELEGERE/Proiectare 
slide-uri Powerpoint prin 
utilizarea video-
proiectorului 

3 ore, referințe bibliografice:  
Angela MÎŢĂ BACIU, Drept 
internațional privat, Editura STEF, 
Iași, 2009;  
 

Tema 2.   CONFLICTELE DE LEGI. Forme 
ale conflictelor de legi. 
Norma conflictuală si normele de aplicare 
necesara 
 

PRELEGERE/Proiectare 
slide-uri Powerpoint prin 
utilizarea video-
proiectorului 

4 ore, referințe bibliografice: Angela 
Mîţă - Baciu - Drept internațional 
privat, Editura STEF, Iași, 2009 ;   
 

Tema 3.  
CALIFICAREA.RETRIMITEREA.FRAUDA 
LA LEGE.ORDINEA PUBLICA IN DIP 

PRELEGERE/Proiectare 
slide-uri Powerpoint prin 
utilizarea video-
proiectorului 

4 ore, referințe bibliografice: 
Angela MÎŢĂ BACIU, Drept 
internațional privat, Editura STEF, 
Iași, 2009  
 

Tema 4.  REGIMUL JURIDIC AL 
STRĂINILOR. Condiţia juridică a străinului 

PRELEGERE/Proiectare 
slide-uri Powerpoint prin 

2 ore, referințe bibliografice: 
Angela MÎŢĂ BACIU, Drept 
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utilizarea video-
proiectorului 

internațional privat, Editura STEF, 
Iași, 2009; 
 

Tema 5.   STAREA ŞI CAPACITATEA 
PERSOANELOR ÎN DREPTUL 
INTERNAŢIONAL PRIVAT 
 

PRELEGERE/Proiectare 
slide-uri Powerpoint prin 
utilizarea video-
proiectorului 

2 ore, referințe bibliografice: 
Angela MÎŢĂ BACIU, Drept 
internațional privat, Editura STEF, 
Iași, 2009; 
 

Tema 6.   NORMA CONFLICTUALĂ CU 
PRIVIRE LA CONTRACTE 

PRELEGERE/Proiectare 
slide-uri Powerpoint prin 
utilizarea video-
proiectorului 

4 ore, referințe bibliografice: 
Angela MÎŢĂ BACIU, Drept 
internațional privat, Editura STEF, 
Iași, 2009; 
Angela Mîţă – Baciu, editor, 
VÂNZAREA INTERNAŢIONALA SI 
CONFLICTELE DE LEGI. 
Instrumente internationale, Editura 
Performantica, Iasi 2017 
 

Tema 7. AUTONOMIA DE VOINŢĂ 
 
 

 PRELEGERE 2ore, referințe bibliografice: 
Angela MÎŢĂ BACIU, Drept 
internațional privat, Editura STEF, 
Iași, 2009; Macovei Ioan, Tratat de 
drept international priva, Editura 
Editura Universul Juridic, Bucureşti 
2017 

Tema 8.  DETERMINAREA LEGII 
APLICABILE ÎN LIPSA VOINŢEI 
EXPRIMATE DE PĂRŢI   
  

 PRELEGERE 3 ore, referințe bibliografice: 
Angela MÎŢĂ BACIU, Drept 
internațional privat, Editura STEF, 
Iași, 2009; 
 

Tema 9. LEX MERCATORIA ŞI 
CONVENTIILE INTERNATIONALE 
 

PRELEGERE 3 ore, referințe bibliografice: 
Angela MÎŢĂ BACIU, Drept 
internațional privat, Editura STEF, 
Iași, 2009; Baciu, A. - Legea 
aplicabilă vânzării internaţionale de 
mărfuri, Ed. Junimea, Iaşi, 2001 
 

Tema 10.  NORMA CONFLICTUALĂ ÎN 
DOMENIUL RAPORTURILOR DE 
DREPTUL FAMILIE 
 

PRELEGERE 3 ore, referințe bibliografice: 
Angela MÎŢĂ BACIU, Drept 
internațional privat, Editura STEF, 
Iași, 2009; 
 

Tema 11 PROBLEME DE COMPETENŢĂ 
IN DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT 
EFECTELE HOTĂRÂRILOR 
STRAINE.  RECUNOAȘTEREA 
HOTĂRÂRILOR STRĂINE 

 

PRELEGERE 3 ore, referințe bibliografice: 
Angela MÎŢĂ BACIU, Drept 
internațional privat, Editura STEF, 
Iași, 2009; 
  
 

BIBLIOGRAFIE: 
1.   
2. Baciu, A. - Legea aplicabilă vânzării internaționale de mărfuri, Ed. Junimea, Iaşi, 2001; 

Dragos-Alexandru Sitaru, Drept international privat. Tratat - Partea generala si Partea speciala, 
Editura: C.H. Beck,  Bucuresti 2013 
Macovei Ioan, Tratat de drept international privat, Editura Editura Universul Juridic, Bucureşti 2017; 
Mîţă-Baciu, Angela, Drept international privat, Editura “Casa Venus” format academic, 350 pag., Iaşi 2007; 
Angela Mîţă-Baciu, Dreptul comertului international, Editura “PIM ”, Iaşi 2009 

3. Ioan Bindiu, Convenţia de la Viena 1980, privind vânzarea internaţională de mărfuri, Academia de Studii 
Economice, Bucureşti 2000; 

4. Angela Mîţă – Baciu, Principiile Unidroit aplicabile contractelor comerciale internaţionale in perspectiva 
celei de a treia editii, in Revista de Note si Studii Juridice, la adresa http://www.juridice.ro/rnsj 

5.   
 Metode de predare Observații (ore şi referinţe bibliografice) 
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8.2. Seminar/laborator 
ISTORICUL APARIȚIEI ŞI 
EVOLUȚIA DREPTULUI 
INTERNAȚIONAL PRIVAT 
1.CAUZELE CARE AU IMPUS 
APARIŢIA NORMELOR DE DIP 
2.APARIŢIA CONFLICTELOR DE 
LEGI ŞI A NORMELOR 
CONFLICTUALE ÎN NORDUL 
ITALIEI 3.GLOSATORII 
4.POSTGLOSATORII 5.ŞCOALA 
FRANCEZĂ  A STATUTELOR 

Prezentarea noțiunilor - 
discuții cu studenții pe 
tematica seminarului. 

4 ore, referințe bibliografice: Angela 
Mîţă - Baciu - Drept internațional 
privat, Editura “ STEF” format 
academic, Iaşi 2008 ; 2. Filipescu 
Ion si Andrei I. Filipescu, Drept 
internațional privat, Editura Actami, 
2001    

 
APLICAREA DREPTULUI STRĂIN 

 

Prezentarea temei - 
discuții cu studenții pe 
tematica seminarului. 

2 ore, referințe bibliografice: 
Filipescu Ion si Andrei I. Filipescu, 
Drept internațional privat, Editura 
Actami, 2001 

NORMA CONFLICTUALĂ CU 
PRIVIRE LA FORMA ACTELOR 
JURIDICE 

Prezentarea noțiunii- 
discuții cu studenții pe 
tematica seminarului. 

3 ore, referințe bibliografice: Angela 
Mîţă - Baciu - Drept internațional 
privat, Editura “ STEF” format 
academic, Iaşi 2008    

EFECTUL INTERNAȚIONAL AL 
DREPTURILOR 
 

Prezentarea noțiunii - 
discuții cu studenții pe 
tematica seminarului. 

2 ore, referințe bibliografice: Angela 
Mîţă - Baciu - Drept internațional 
privat, Editura “ STEF” format 
academic, Iaşi 2008     

REGIMUL JURIDIC AL STRĂINILOR 
ÎN ROMÂNIA   

Prezentarea noțiunilor - 
discuții cu studenții pe 
tematica seminarului. 

3 ore, Angela Mîţă - Baciu - Drept 
internațional privat, Editura “ 
STEF”, Iaşi 2008   

CONDIŢIA STRĂINULUI CA PARTE 
ÎN PROCES 
 

Spețe/cauze - discuții cu 
studenții pe tematica 
seminarului. 
Jurisprudenta 

2 ore, referințe bibliografice: Angela 
Mîţă - Baciu - Drept internațional 
privat, Editura “ STEF”, Iaşi 2010    

CONVENȚIILE INTERNAȚIONALE 
PRIVIND ARBITRAJUL COMERCIAL 
SI RECUNOAŞTEREA ŞI 
EXECUTAREA SENTINȚELOR 
ARBITRALE STRĂINE 

Prezentarea noțiunilor - 
discuții cu studenții pe 
tematica seminarului. 

3 ore, referințe bibliografice: Angela 
Mîţă - Baciu - Drept internațional 
privat, Editura “ STEF” format 
academic, Iaşi 2010    

ARBITRAJUL DE DREPT 
INTERNAȚIONAL PRIVAT– 
PRACTICA JURISDICȚIONALĂ ŞI 
ARBITRALĂ ÎN PRIVINȚA 
RECUNOAŞTERII SENTINŢELOR 
ARBITRALE STRĂINE 

Spețe/cauze - discuții cu 
studenții pe tematica 
seminarului. 

3 ore, Angela Mîţă - Baciu - Drept 
internațional privat, Editura “ 
STEF” format academic, Iaşi 2010    

9.   Test la ultimul seminar 1 h 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
Angela Mîţă - Baciu, Drept internațional privat, Editura “ STEF” format academic, 350 pag., Iaşi 
2010 ; 
Dragos-Alexandru Sitaru, Drept international privat. Tratat - Partea generala si Partea speciala, 
Editura: C.H. Beck,  Bucuresti 2013 
Filipescu Ion si Andrei I. Filipescu, Drept internațional privat, Editura Actami, 2020  
Angela Baciu, Drept international privat, Editura “STEF” format academic, 350 pag., Iaşi 2010  
Cosmin Dariescu - Fundamentele dreptului internațional privat, Editura: Hamangiu, București 2016  
 
 
  

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

- Disciplina este elaborată pe baza unor manuale din domeniu recunoscut internațional.  
- cadrul didactic are doctoratul în domeniul dreptului internațional privat; 
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- o parte din elementele prezentate în cadrul cursului și seminarului au fost dezbătute în cadrul unor conferințe și 
prelegeri naționale și  internaționale; 
- promovarea gradului didactic pe postul de conferențiar s-a făcut pe baza unor publicații din domeniul dreptului  
internațional privat; 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 
finală 

10.4. Curs (Examen) - cunoaștere înțelegere și 
prezentarea; abilitatea de 
explicare 

EXAMEN SCRIS si ORAL 85% 

10.5. Seminar/laborator - cunoaștere și înțelegere 
și interpretare; 
- rezolvarea completă și 
corectă a cerințelor  

- activității aplicative 
atestate/lucrări practice-
/referat   
- teste pe parcursul 

semestrului 
  

15% 

10.6. Standard minim de performanță: 
1. Studentul cunoaște care sunt principalele concepte, le recunoaște și le definește corect; 
2. Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat; 
3. Minim nota 5 la seminar; 
4. Să prezinte lucrarea la examenul scris bine, sa raspunda la subiectele de examen, structurat, coerent; sa raspunda 
oral intrebarilor din lista de subiecte 

 
 
 
Data completării 
 
01/09/2022  

          Titular de curs  
 

Conf. univ. dr. ANGELA MÎŢĂ 
BACIU 

Titular de seminar  Asistent drd.  
  NEDELCU Vlad Nicolae 

 
 

 

 

   
Data avizării în departament Director de departament  

            _____________________              ___________________     
 


