
 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Drept 

1.3 Catedra Departamentul de Drept Privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept internațional privat 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Sergiu Popovici 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Sergiu Popovici 

2.4. Titularul activităţilor de pregătire IFR Lect. dr. Sergiu Popovici 

2.5 Anul de studiu IV 2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână IF IFR din care: 3.2 

curs 

IF IFR 3.3 seminar/laborator IF IFR 

2 1 2 - 1 1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

IF IFR din care: 3.5 

curs 

IF IFR 3.6 seminar/laborator IF IFR 

42 14 28 - 14 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

IF 

ore 

IFR 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 78 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 30 30 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 28 

Tutoriat  14 14 

Examinări  50 10 

Alte activităţi…………………………………… - - 

 IF IFR 

3.7 Total ore studiu 

individual 

108 136 

3.8 Total ore pe semestru 150 150 

3.9 Numărul de credite 6 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

 



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului   

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
al

e 

 Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor specifice dreptului internațional 

privat 

 Explicarea şi interpretarea conţinutului teoretic si practic al dreptului internațional 

privat 

 Soluţionarea unor cazuri practice litigioase implicând instituţii de dreptul 

internațional privat 
 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de 

formare profesională asistată 

 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de 

interdisciplinaritate) 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Transmiterea către studenți și însușirea de către aceștia a 

dispozițiilor legislative din materia dreptului internațional 

privat, precum și deprinderea de către aceștia a metodelor de 

cercetare și a paradigmelor de lucru din acest domeniu. 
7.2 Obiectivele specifice  Asimilarea problemelor teoretice şi practice generale care 

fac obiectul disciplinei 

 Înţelegerea relaţiei dintre dreptul internaţional privat şi alte 

ramuri de drept 

 Cunoaşterea şi înţelegerea elementelor specifice din 

metodologia dreptului internaţional privat 

 Conştientizarea efectelor modificării legislaţiei relevante, şi 

a raportului dintre aceasta şi dreptul european 

 Identificarea şi soluţionarea competentă a problemelor 

concrete din dreptul internaţional privat 
 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Noţiuni introductive privind dreptul internațional 

privat 

1.1. Noțiunea dreptului internațional privat 

1.2. Domeniul dreptului internaționa privat (competența 

Expunerea, problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore + 2 

ore 



internațională a instanțelor, legea aplicabilă, 

recunoaștere și executare) 

1.3. Raportul juridic cu element de extraneitate 

1.4. Dreptul internaţiona privat: ramură de drept 

1.5. Izvoarele dreptului internaţional privat 

1.6. Calificarea în dreptul internațional privat 

2. Diferite materii tratate distinct din punctul de 

vedere al dreptului internațional privat european 

2.1. Materie civilă și comercială în general 

2.2. Materie matrimonială și răspundere părintească 

2.3. Obligații de întreținere 

2.4. Materie succesorală 

2.5. Obligații de întreținere 

Expunerea, problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

3. Competența în dreptul internațional privat 

3.1. Reguli de competență în materie civilă și 

comercială în general 

3.2. Reguli de competență în diferite materii 

(matrimonială, întreținere, succesiuni, insolvență) 

3.3. Rolul și efectele Codului de procedură civilă în 

materie de competență 

Expunerea, problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore + 2 

ore + 2 ore 

4. Legea aplicabilă 

4.1. Norma conflictuală și diferite feluri de conflicte de 

legi  

4.2. Lex fori, lex causae 

4.3. Legea procesuală aplicabilă 

4.4. Retrimiterea și alte excepții de la aplicarea legii 

străine (frauda, ordinea publică, normele de aplicare 

imediată)  

4.3. Raportul dintre reglementările europene și normele 

conflictuale din dreptul intern 

4.4. Stabilirea conținutului legii străine 

Expunerea, problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

5. Norma conflictuală în diferite materii 

5.1. Condiția juridică a străinului, persoana fizică și 

persoana juridică în dreptul internațional privat 

5.2. Materie civilă și comercială în general (obligații 

contractuale, extracontractuale, bunuri) 

5.3. Dreptul familiei (căsătoria, filiația, adopția, 

autoritatea părintească și obligațiile de întreținere) 

5.4. Materie succesorală 

5.5. Insolvență 

Expunerea, problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore + 2 

ore + 2 ore 

6. Recunoaștere și executare cu elemente 

transfrontaliare 

6.1. Recunoașterea drepturilor dobândite în străinătate 

6.2. Recunoaștere și executare conform Codului de 

procedură civilă 

6.3. Recunoaștere și executare în materie civilă și 

comercială în general  

6.4. Recunoaștere și excutare în alte materii 

reglementate de dreptul U.E. (materie matrimonială și 

răspundere părintească, obligații de întreținere, materie 

Expunerea, problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore + 2 

ore + 2 ore 



succesorală, insolvența) 

7. Proceduri speciale 
7.1. Titlul executoriu european 

7.2. Somația europeană de plată 

7.3. Procedura europeană cu privire la cererile cu 

valoare redusă 

Expunerea, problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Noţiuni introductive privind dreptul internațional 

privat 

1.1. Noțiunea dreptului internațional privat 

1.2. Domeniul dreptului internaționa privat (competența 

internațională a instanțelor, legea aplicabilă, 

recunoaștere și executare) 

1.3. Raportul juridic cu element de extraneitate 

1.4. Dreptul internaţiona privat: ramură de drept 

1.5. Izvoarele dreptului internaţional privat 

1.6. Calificarea în dreptul internațional privat 

Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, activitatea 

independentă 

1 oră + 1 

oră 

2. Diferite materii tratate distinct din punctul de 

vedere al dreptului internațional privat european 

2.1. Materie civilă și comercială în general 

2.2. Materie matrimonială și răspundere părintească 

2.3. Obligații de întreținere 

2.4. Materie succesorală 

2.5. Obligații de întreținere 

Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

3. Competența în dreptul internațional privat 

3.1. Reguli de competență în materie civilă și 

comercială în general 

3.2. Reguli de competență în diferite materii 

(matrimonială, întreținere, succesiuni, insolvență) 

3.3. Rolul și efectele Codului de procedură civilă în 

materie de competență 

Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, activitatea 

independentă 

1 oră + 1 

oră + 1 oră 

4. Legea aplicabilă 

4.1. Norma conflictuală și diferite feluri de conflicte de 

legi  

4.2. Lex fori, lex causae 

4.3. Legea procesuală aplicabilă 

4.4. Retrimiterea și alte excepții de la aplicarea legii 

străine (frauda, ordinea publică, normele de aplicare 

imediată)  

4.3. Raportul dintre reglementările europene și normele 

conflictuale din dreptul intern 

4.4. Stabilirea conținutului legii străine 

Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

5. Norma conflictuală în diferite materii 

5.1. Condiția juridică a străinului, persoana fizică și 

persoana juridică în dreptul internațional privat 

5.2. Materie civilă și comercială în general (obligații 

contractuale, extracontractuale, bunuri) 

5.3. Dreptul familiei (căsătoria, filiația, adopția, 

autoritatea părintească și obligațiile de întreținere) 

Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, activitatea 

independentă 

1 oră + 1 

oră + 1 oră 



5.4. Materie succesorală 

5.5. Insolvență 

6. Recunoaștere și executare cu elemente 

transfrontaliare 

6.1. Recunoașterea drepturilor dobândite în străinătate 

6.2. Recunoaștere și executare conform Codului de 

procedură civilă 

6.3. Recunoaștere și executare în materie civilă și 

comercială în general  

6.4. Recunoaștere și excutare în alte materii 

reglementate de dreptul U.E. (materie matrimonială și 

răspundere părintească, obligații de întreținere, materie 

succesorală, insolvența) 

Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, activitatea 

independentă 

1 oră + 1 

oră + 1 oră 

7. Proceduri speciale 
7.1. Titlul executoriu european 

7.2. Somația europeană de plată 

7.3. Procedura europeană cu privire la cererile cu 

valoare redusă 

Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

 

8.3 Activităţi de pregătire pentru IFR Metode de predare Observaţii 

Modulul 1: 

Noţiuni introductive de drept internaţional privat 

(Raportul juridic cu element de extraneitate, izvoare, 

metodologie, domeniu, norma conflictuală); Calificarea 

Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, activitatea 

independentă 

4 ore 

Modulul 2: 

Conflictele de jurisdicţii (Competenţa internaţională a 

instanţelor române, Legea aplicabilă în procesul civil 

internaţional, Aplicarea în concret a legii străine, 

Efectele hotărârilor străine); 

Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, activitatea 

independentă 

5 ore 

Modulul 3: 

Elemente specifice de drept internaţional privat 

(Retrimiterea, Ordinea publică, Frauda); Normele 

conflictuale în diferite materii (Bunurile, Obligaţiile 

contractuale şi extracontractuale, Persoane şi dreptul 

familiei, Succesiuni) 

Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, activitatea 

independentă 

5 ore 

 

Bibliografie 

 

Obligatorie: 

1. Sergiu POPOVICI – Drept internațional privat – Curs universitar, Ed. C.H. Beck, București, 2019 

2. Acte normative: 

- Regulamentul Bruxelles I bis (1215/2012) 

- Regulamentul Bruxelles II bis (2201/2003) 

- Codul de procedură civilă, Cartea VII 

- Regulamentul Roma I (593/2008) 

- Regulamentul Roma II (864/2007) 

- Regulamentul Roma III (1259/2010) 

- Regulamentul privind succesiunile (650/2012) 

- Codul civil, Cartea VII 

 

 



Alternativă: 

1. Ion P. FILIPESCU, Andrei I. FILIPESCU – Tratat de drept internaţional privat, Ed. Universul 

Juridic, Bucureşti, 2008 

2. Ioan MACOVEI – Drept internaţional privat, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2011 

 

Facultativă: 

1. Dragoş-Alexandru SITARU – Drept internaţional privat, Curs universitar, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 

2013. 

2. Ovidiu UNGUREANU, Călina JUGASTRU - Manual de drept internaţional privat, Ed. Rosetti, 

Bucureşti, 2002 

3.. D. Lupașcu, N. Cristuș, Practică judiciară și legislație în materia dreptului internațional privat, Ed. 

Wolters-Kluwer, București, 2009 

4. Sergiu POPOVICI – Executarea silită transfrontalieră, instrument de consolidare a creditului, Ed. 

C.H. Beck, Bucureşti, 2015 

 

Pentru IFR, bibliografia obligatorie include şi materialul didactic pregătit în format specific. 
 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei Dreptul internațional privat este îndreptată 

înspre dobândirea de către studenți a unor competențe profesionale și transversale care să le 

asigure acestora, la finalul studiilor ciclului de licență, integrarea cât mai facilă pe piața muncii, 

în toate domeniile de activitate specifice. 
 

 

 

10.  Evaluare 

Tip 

activitate 

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs Se verifică 

îndeplinirea de către 

fiecare student a 

standardelor minime 

de performanță 

Evaluarea cu notă, obținută prin verificarea scrisă 

(examen clasic). Evaluarea constă într-un test format 

din două spețe cu 4-7 întrebări punctuale legate de 

textul speţei, şi 2-3 întrebări punctuale teoretice. 

90% 

   

10.5 

Seminar / 

laborator 

Se verifică 

îndeplinirea de către 

fiecare student a 

standardelor minime 

de performanță 

Evaluarea cu notă, obținută prin chestionare orală 

continuă. Nota reflectă răspunsurile la întrebări și 

activitatea desfășurată la seminar de către fiecare 

candidat în parte, în urma chestionării orale a 

acestuia cu privire la problemele ridicate în doctrină 

și în jurisprudență în materia dreptului internațional 

privat. 

10% 

   

10.6 

Verificare 

IFR 

Se verifică 

îndeplinirea de către 

Evaluare prin examen constând într-un test similar cu cel 

pentru studenţii de la IF. Suplimentar, se realizează o 

verificare pe parcurs, la finalul ultimului modul, într-un 

100% 



fiecare student a 

standardelor minime 

de performanță 

sistem identic cu cel de la examen, cu o pondere de 10% 

din nota finală. 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

 folosirea adecvată a limbajului juridic propriu dreptului internațional privat în elaborarea 

discursului oral sau scris; 

 utilizarea adecvată a legislației din domeniul dreptului internațional privat, în acord cu doctrina 

și cu jurisprudența în materie, în scopul soluționării unei probleme de drept concrete; 

11. Desfășurarea activității didactice și de evaluare în mediul online  

Platforma de e-

learning utilizată 

Moodle / Google 

Classroom 

Aplicația de video-

conferință ce va fi 

utilizată 

Condițiile tehnice necesare 

pentru participarea la 

procesul educațional și la 

procesul de evaluare 

Modalitatea/platforma prin 

care suportul de curs poate 

fi consultat în format 

electronic și în care pot fi 

accesate alte resurse de 

învățare / bibliografice în 

format digital 

Platforma e-

learning uvt 

https://elearning.e-

uvt.ro/ 

https://meet.google.com/ Studentul are nevoie de 

acces la mijloace tehnice 

specifice, în vederea 

participării la procesul 

educațional și la cel de 

evaluare: desktop / laptop / 

tabletă / smartphone 

conectate la internet, care 

permit accesul pe platforma 

de e-learning utilizată, 

precum și instalarea 

aplicației de video-conferință 

folosite. În vederea 

desfășurării optime a 

procesului de învățământ, 

logarea studentului pe 

platforma de e-learning 

utilizată se va face exclusiv 

de pe contul instituțional 

(prenume.numeanul 

nașterii@e-uvt.ro). 

 Platforma e-learning uvt 

https://elearning.e-uvt.ro/ 

 

   

   

   

  

 

 

mailto:nașterii@e-uvt.ro


 

 

Data completării 

15.09.2020 

Semnătura titularului de curs 

conf. dr. S. Popovici 

Semnătura titularului de seminar 

conf. dr. S. Popovici 

 

Data avizării în departament 

21.09.2020 

 

Semnătura şefului departamentului 

conf. dr. Florin I. Mangu 

 

  

 

 


