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Aprobată la Consiliul facultății ”Economie generală și Drept”, proces-verbal nr. __ din______2016, 
Decan  Bîrcă Alic, prof.univ., dr. __________ 

 
 Validată la şedinţa catedrei „Drept privat”, proces-verbal nr. nr. 1 din 29.08.2016, 

 Șef catedră Rotaru-Maslo Liliana, conf.univ., dr. _____________ 
         

Denumirea cursului Drept internațional privat  

 Titularul cursului Rotaru-Maslo Liliana, conf.univ., dr.   
 
Ciclul (L-licenţa, 

M-masterat) L Codul 
cursului F.07.O.051.23 Anul IV Semestrul VII 

Nr. credite 5 Limba de 
instruire Română Forma de evaluare finală 

(E – examen,  V- verificare) E 

Ore de contact direct 60 Ore studiu 
individual 90 Total ore pe 

semestru 150 

 

Facultatea Economie Generală și 
Drept 

Specialitatea Drept 

Catedra Drept privat  
           
                                                                                                                                                                                                                           
Categoria formativă a cursului (F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate, U-
socio-umanistică, M-de orientare către alt domeniu) F 

Categorie de opţionalitate a cursului (O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere) O 
Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs 90 

 

Condiţii de acces 
Obligatorii Drept civil, Drept procesual civil, Dreptul familiei 

Recomandate Drept privat roman, Drept internaţional public 
 

Fundamentare 

       Intensificare relaţiilor internaţionale din ultimele decenii şi necesitatea de a 
cunoaşte mecanismele de reglementare a raporturilor de drept internaţional 
privat cât şi abilităţile găsirii unei soluţii pentru fiecare caz al conflictelor de legi 
condiţionează rolul şi importanţa disciplinei Drept internaţional privat.   
        Integrarea în structurile internaţionale este o imperativitate a zilei pentru 
Republica Moldova, şi, în aceste condiţii, disciplina dată, de rând cu celelalte 
disciplini din categoria „internaţionale”, îi va ajuta pe viitorii jurişti să se 
adapteze mai bine la noile realităţi existente. 

Obiectivele/Rezultatele 
învăţării  

- Competenţe de cunoaştere: să analizeze evoluţia istorică de constituire a 
Dreptului internaţional privat, să determine obiectul de studiu al disciplinei şi 
instituţiile sale de bază; să determine domeniul Dreptului internaţional privat, să 
cunoască legislaţia internă aplicabilă reglementării raporturilor juridice cu 
element de extraneitate. 
- Competenţe de conducere a activităţilor: să elaboreze principicii de 
conduită şi corectitudine în soluţionarea raporturilor cu element de extraneitate 
cu respectarea prevederilor actelor normative naţionale şi internaţionale din 
domeniu. 
 - Competenţe de gestionare a informaţiei: să poată utiliza corect noţiunile 
specifice disciplinei, să însuşească principalele formule conflictuale să explice 
mecanismul soluţionării unui raport juridic cu element de extraneitate prin 
intermediul metodei conflictualiste; metodei materiale, metodei normelor de 

Numărul total de ore (pe semestru) de contact 
direct 

(C-curs teoretic, S-seminar, L-activităţi de 
laborator, P-proiect sau lucrări practice) 

Total C S L P 
150 30 30 - - 
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aplicare imediată sau necesare, să cunoască sfera de aplicare a normei 
conflictuale şi limitele prin instituţiile Dreptului internaţional privat, să cunoască 
competenţa şi procedura competenţa şi procedura civilă în Dreptul internaţional 
privat.  
- Competenţe etice: utilizarea legislaţiei naţionale şi internaţionale în 
domeniu, cunoaşterea principalelor convenţii internaţionale ce 
reglementează anumite activităţi în domeniu. 
- Competenţe de cercetare: să stabilească rolul şi locul Dreptului 

internaţional privat în sistemul dreptului, să analizeze prevederile 
legislative din domeniul Dreptului internaţional privat, ă elaboreze 
propuneri legislative pentru cadrul juridic autohton în baza analizei 
legislaţiei altor state în domeniu, să stabilească corelaţia funcţională 
dintre Dreptul internaţional privat şi alte discipline studiate şi să 
aprecieze importanţa Dreptului internaţional privat în contextul 
intensificării relaţiilor internaţionale.  

Conţinutul cursului 
(materia) 

 
Denumirea temelor şi subiectelor Ore în 

auditoriu 

Inclusiv 

prelegeri Practice/ 
seminar 

1. Drept internațional privat – 
considerații introductive. 
Izvoarele dreptului internațional 
privat 

1.1.Noțiunea dreptului internațional privat 
1.2. Obiectul dreptului internațional privat 
1.3.Domeniul dreptului internațional privat 
1.4. Natura, denumirea și importanța 
dreptului internațional privat 
1.5. Izvoarele dreptului internațional privat  

4 2 2 

2. Evoluția Dreptului internațional 
privat 

2.1. Importanța studierii apariției și 
dezvoltării dreptului internațional 
privat 

2.2. Conflictele de legi în antichitate 
2.3. Personalitatea legilor 
2.4. Teritorialismul feudal al cutumelor 
2.5. Școala statutarilor italieni 
2.6. Școala franceză a statutelor 
2.7. Școala olandeză 
2.8. Școala germană 
2.9. Școala italiană a personalității legilor 
2.10. Școala anglo-americană 

4 2 2 

3. Norma conflictuală. Metoda 
reglementării juridice a 
raporturilor de drept internațional 
privat 

3.1. Noțiune, structură și clasificarea 
normei conflictuale 

3.2. Metoda reglementării juridice a 
raporturilor de drept internațional 
privat 

4 2 2 
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4. Conflictele de legi. Forme ale 
conflictelor de legi. Aplicarea 
legii străine 

4.1. Noțiune de conflict de legi 
4.2. Forme ale conflictelor de legi 
4.3. Recunoașterea drepturilor câștigate 
4.4. Noțiunea legii străine. Temeiul 

aplicării ți titlul cu care se aplică legea 
străină 

4.5. Aplicare din oficiu a legii străine. 
Proba legii străine 

4.6. Interpretarea legii străine 
4.7. Controlul aplicării legii străine  

4 2 2 

5. Situaţii specifice în aplicarea 
normei conflictuale 
5.1. Calificarea și conflictul de calificări 
5.2. Retrimiterea în dreptul internațional 
privat 
5.3. Ordinea publică în dreptul internațional 
privat 
5.4. Frauda la lege în dreptul internațional 
privat 

8 4 4 

6.  Persoana fizică în dreptul 
internaţional privat 
 6.1. Noţiune generală despre persoana 
fizică - subiect al raporturilor de drept 
internaţional privat 
6.2. Noţiune de condiţie juridică a străinului 
persoană fizică 
6.3. Condiţia juridică a persoanei fizice 
străine în legislaţia Republicii Moldova  

4 2 2 

7. Regimul persoanelor juridice 
străine 
7.1. Noţiunea, clasificarea şi rolul 
persoanelor juridice în dreptul intern şi în 
cadrul raporturilor de drept internaţional 
privat 
7.2. Naţionalitatea persoanei juridice. 
Determinarea şi importanţa naţionalităţii 
persoanei juridice 
7.3. Domeniul de aplicare a legii naţionale 
7.4. Condiţia străinului persoană juridică  

4 2 2 

8. Norma conflictuală cu privire la 
bunuri, drepturi reale şi drepturi 
personale nepatrimoniale 
8.1. Noţiuni introductive cu privire la bunuri 
şi drepturi reale. Clasificarea lucrurilor 
8.2. Legea situaţiei bunurilor (lex rei sitae)  
8.3. Determinarea legii situaţiei bunului 
8.4. Domeniul de aplicare a regulii lex rei 
sitae.  
8.5. Limitele aduse regulii lex rei sitae  

4 2 2 

9. Normele conflictuale cu privire la 
contractele comerciale 
internaţionale 
9.1. Caracteristicile juridice al contractelor 

6 3 3 
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de comerţ internaţionale 
9.2. Lex contractus. Noţiuni generale 
9.3. Lex voluntatis.   Noţiune şi importanţa 
ei 
9.4. Determinarea legii contractului în cazul 
în care părţile nu au ales legea     aplicabilă 
contractului 
9.5. Domeniul de aplicare a legii 
contractului 
9.6. Efectele legii contractului  
10. Norma conflictuală privind 
faptele juridice 
10.1. Consideraţii introductive  
10.2.  Soluţii propuse pentru delictul civil cu 
element de extraneitate 
10.3. Determinarea legii aplicabile delictului 
civil cu element de extraneitate în dreptul 
internaţional privat al Republicii Moldova 
10.4. Determinarea legii locului delictului 
civil  
10.5. Domeniul de aplicare a legii locului 
delictului civil  
10.6. Răspunderea pentru prejudiciul 
cauzat de unele situaţii 

6 3 3 

11. Norma conflictuală în domeniul 
raporturilor de familie şi în   materia 
succesiunii 
11.1. Consideraţii introductive cu privire la 
căsătorie şi încheierea ei 
11.2. Încetarea căsătoriei 
11.3. Raporturile dintre părinţi şi copiii lor 
minori 
11.4. Norme conflictuale în materia 
succesiunii 

4 2 2 

12.  Competenţa şi procedura civilă 
în dreptul internaţional                              
privat. Arbitrajul internaţional 
12.1. Noţiune de proces civil internaţional şi 
de competenţă în dreptul internaţional     
privat şi în dreptul intern 
12.2.  Determinarea competenţei în dreptul 
internaţional privat  
12.3. Procedura de judecată în procesele 
de drept internațional privat  
12.4. Efectele unei hotărâri judecătoreşti 
străine. Recunoaşterea şi executarea 
hotărârilor judecătoreşti străine 
12.5. Consideraţii introductive cu privire la 
arbitraj 
12.6. Convenţia de arbitraj  
12.7. Sentinţa arbitrală străină 
12.8. Legea aplicabilă litigiului arbitral  
12.9.  Recunoaşterea şi executarea 
sentinţelor arbitrale străine 

8 4 4 

TOTAL 60 30 30 
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Bibliografia minimală 

Babără Valeriu. Drept internaţional privat. Ediția  a 3-a. Chişinău:Elena-V.I. 
SRL,2009 
Bontea, Oleg Victor. Drept internaţional privat : note de curs. Chişinău : 
Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2002 
Gherghe, Aurelian. Drept internaţional privat. Bucureşti : Universul Juridic, 
2010 
Macovei Ioan. Drept internaţional privat – Bucureşti: Editura C.H.Beck, 2011 
Chelaru Ioan, Gheorghiu Gheorghe. Drept internaţional privat. Ediţia 2 – 
Bucureşti: Editura C.H.Beck, 2009  
Filipescu Ion P., Filipescu Andrei I. Drept internaţional privat – Bucureşti: 
Editura „Actami”, 2008 
Ануфриева Л.П. Международное частное право в 3-x томах - Москва: 
Издательство «Bek», 2000 
Звеков В.П. Международное частное право – Курс лекций – Москва: 
Издательство «НОРМА», 2000  

Tehnologiile didactice 

   - Formele dominante de organizare: organizarea frontală a auditoriului; 
organizarea auditoriului în grup; lucrul individual. 
   - Metodele de predare – învăţare – cercetare – evaluare utilizate la orele de 
Drept internaţional privat: expunerea; simularea; studiu de caz; investigaţia; 
rezolvarea speţelor propuse; referate şi comunicări; referate şi comunicări etc. 
   - Mijloacele didactice utilizate: tabele; scheme; calculator. 

Modalitatea evaluării 
finale 

Modalitatea evaluării finale: 
 lucrare scrisă cu conţinut descriptiv; 
 test-grilă; 
 rezolvarea problemelor; 

examinarea orală cu bilete. 

Stabilirea notei finale 
(ponderea exprimată  

în %) 

Două teste pe parcursul semestrului  30% 

Reuşita curentă (evaluarea formativă) 20% 

Studiul individual 10% 
Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală) 40% 

 
 

Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 5  
 8. Pregătire prezentări orale 5 

2. Studiu după manual, suport de curs 15  9. Pregătire examinare finală 15 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 15 
 

10. Consultaţii 5 

4. Documentare suplimentară în 
bibliotecă 10 11. Documentare pe teren - 

5. Activitate specifică de pregătire 
seminar şi/sau laborator 5  12. Documentare pe INTERNET 5 

6. Realizare teme, referate, eseuri, 
traduceri etc. 5  13. Alte activităţi  - 

7. Pregătire teste, lucrări de control 5  14. Alte activităţi - 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 90 

 
 
Data completării: _____________                    Semnătura titularului: _______________ 
 


	Ore în auditoriu

