FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu / Calificarea

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ
DREPT
DREPT PRIVAT
DREPT
LICENŢĂ
DREPT

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL
2.2 Titularul activităţilor de curs
PROF. SERGIU DELEANU
2.3 Titularul activităţilor de seminar
DR. MEDA BOROŞTEANU
IV
2.4 Anul de studiu
2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de
E 2.7 Regimul
evaluare
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
Din care: curs
3
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 48 Din care: curs
36 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
127
3.8 Total ore pe semestru
175
3.9 Numărul de credite
7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
NU E CAZUL
4.2 de competenţe
NU E CAZUL

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

NU E CAZUL
NU E CAZUL

Ob./DS

1
12
ore
50
48
28
1
-

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi a metodologiilor din domeniul
juridic;
Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice
internaţionale;
Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă
de drept concretă.
Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor
deontologice specifice domeniului;
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.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

Aplicarea contextuală a regulilor de drept consacrate operaţiunilor
economice internaţionale.

7.2 Obiectivele specifice

Utilizarea flexibilă a surselor de origine etatică şi a surselor de origine
privată în soluţionarea problemelor de dreptul comerţului internaţional;
Redactarea şi interpretarea clauzelor generale în contractele comerciale
internaţionale;
Analizarea principalelor variabile ale arbitrajului internaţional.

8. Conţinuturi
Metode de predare
8.1 Curs
1. Dreptul comerţului internaţional. Noţiune. Obiect.
PRELEGERE;
Specific.
DISCUŢIE COLECTIVĂ
2. Izvoarele dreptului comerţului internaţional.
Uzanţele
comerciale
internaţionale.
Regulile
Incoterms.
3. Participanţii la raporturile de comerţ internaţional.
Formarea contractului comercial internaţional.
4.
Legea
aplicabilă
contractului
comercial
internaţional. Regulamentul Roma I.
5. Domeniul legii contractului. Limite ale aplicării
legii contractului.
6. Clauze generale în cadrul contractelor comerciale
internaţionale. Clauze de menţinere a valorii. Clauza
ofertei concurente. Clauza clientului celui mai
favorizat.
7. Clauza de hardship. Clauzele limitative de
răspundere. Clauza penală. Clauza de forţă majoră.
Clauze de interpretare. Pactul de preferinţă şi clauza
primului refuz.
8. Arbitrajul internaţional. Caracterul internaţional şi
cel comercial al arbitrajului. Natura juridică a
arbitrajului. Avantaje şi inconveniente ale arbitrajului.
Principalele forme de arbitraj. Legea aplicabilă
arbitrabilităţii.
9. Convenţia de arbitraj. Autonomia clauzei

Observaţii

-

compromisorii. Legea aplicabilă condiţiilor de fond şi
de formă ale convenţiei de arbitraj.
10. Efectele convenţiei de arbitraj. Tribunalul arbitral.
Determinarea regulilor aplicabile procedurii arbitrale.
11. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale
străine. Dispoziţii aplicabile. Noţiunea de hotărâre
arbitrală străină. Semnificaţia noţiunilor
de
recunoaştere şi executare a hotărârilor arbitrale.
Instanţa competentă.
12. Motivele care pot justifica refuzul recunoaşterii şi
al executării sentinţelor arbitrale străine potrivit
Convenţiei de la New-York din anul 1958.
Formalităţile care trebuie îndeplinite în vederea
recunoaşterii şi executării sentinţelor arbitrale străine.
Dispoziţiile noului cod de procedură civilă în
domeniu.
Bibliografie
D.- A. Sitaru, Dreptul comerţului internaţional, Tratat, Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017;
D.-A. Sitaru, Ş.-A. Stănescu, Dreptul comerţului internaţional, Tratat, Partea specială, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2017;
I. Deleanu, V. Mitea, S. Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol. III, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013 (Titlul
III, Capitolul II- Repere cu privire la arbitrajul internaţional);
S. Deleanu, Semnificaţii şi implicaţii ale clauzelor standard privind utilizarea de către părţi a principiilor
UNIDROIT aplicabile contractelor comerciale internaţionale, Revista Română de Drept Privat nr. 6/2014.

Metode de predare
8.2 Seminar / laborator
1. Aspecte fundamentale de drept internaţional privat. ANALIZĂ CRITICĂ;
2. Internaţionalitatea – caracter al raportului juridic de SPEŢE
comerţ internaţional.
3. Aspecte de bază privind lex mercatoria.
4. Clauzele standard ale UNIDROIT privind utilizarea
de către părţi a principiilor UNIDROIT aplicabile
contractelor comerciale internaţionale.
5. Regulile Incoterms.
6. Soluţii posibile în cazul conflictului între clauzele
standard ale părţilor.
7. Regulamentul Roma I – analiză pe text şi speţe.
8. Elaborarea unor clauze generale utilizate în
contractele comerciale internaţionale.
9. Rezolvarea de speţe pe baza Principiilor
UNIDROIT aplicabile contractelor comerciale
internaţionale.
10. În funcţie de temele analizate la curs, rezolvarea de
speţe pe baza prevederilor Convenţiei asupra
contractelor de vânzare internaţională de mărfuri,
încheiată la Viena, în anul 1980.
11. Clauzele compromisorii – acte procedurale,
întinderea atribuţiilor, competenţă alternativă. Speţe.
12. Procedura arbitrală. Speţe.
Bibliografie

Observaţii

-

D.- A. Sitaru, Dreptul comerţului internaţional, Tratat, Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017;
D.-A. Sitaru, Ş.-A. Stănescu, Dreptul comerţului internaţional, Tratat, Partea specială, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2017;
I. Deleanu, V. Mitea, S. Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol. III, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013 (Titlul
III Capitolul II- Repere cu privire la arbitrajul internaţional);
S. Deleanu, Semnificaţii şi implicaţii ale clauzelor standard privind utilizarea de către părţi a principiilor
UNIDROIT aplicabile contractelor comerciale internaţionale, Revista Română de Drept Privat nr. 6/2014.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Se urmăreşte evoluţia reglementărilor legale internaţionale, europene, interne, a regulilor lex
mercatoria, se au în vedere cerinţele practicienilor în funcţie de contactele stabilite cu aceştia în
diferite forme şi cerinţele pieţei forţei de muncă.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.4 Curs

10.3 Pondere din
nota finală
90%

Aplicarea cunoştinţelor;
Răspunsuri la examen
Diferenţierea adecvată a
situaţiilor juridice
10.5 Seminar/laborator
Analiză critică;
Activitate la seminar
10%
Redactarea şi interpretarea
unor clauze generale în
contractele comerciale
internaţionale;
Rezolvarea speţelor.
10.6 Standard minim de performanţă
Recunoaşte în cadrul grilei de la examen răspunsurile care nu presupun diferenţieri fine.
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

...29.03.2019...

...............................

...................................

Data avizării în departament
...........................................

Semnătura directorului de departament
…............................

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu / Calificarea

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ
DREPT
DREPT PRIVAT
DREPT PROCESUAL CIVIL
LICENTĂ

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
DREPT PROCESUAL CIVIL II
2.2 Titularul activităţilor de curs
Asist. univ. dr. IOANA VERONICA VARGA
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Asist. Univ. dr. IOANA VARGA
Drd. ROXANA DAN
Dr. SERBAN MIRCIOIU
2.4 Anul de
IV
2.5
VII 2.6. Tipul de
E
2.7 Regimul
studiu
Semestrul
evaluare
disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
5
Din care: curs
3
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de
60 Din care: curs
36 3.6 seminar/laborator
învăţământ
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: Practica la instanta de judecata 10
3.7 Total ore studiu individual
200
3.8 Total ore pe semestru
140
3.9 Numărul de credite
8

DS

2
24
ore
60
30
30
8
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Nu este cazul
4.2 de competenţe
Nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Nu e cazul
Nu e cazul

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Utilizarea adecvată a conceptelor teoriilor, paradigmelor si a metodologiilor din domeniul
juridic; aplicarea cunostințelor necesare în culegerea datelor si informațiilor referitoare la o
problemă de drept concretă; utilizarea legislației în vigoare în analiza situațiilor juridice, în
încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic si în soluționarea lor; interpretarea, corelarea
si compararea instituțiilor juridice din dreptul național, dreptul european si dreptul altor state;
aplicarea cunostințelor necesare în culegerea datelor si informațiilor referitoare la o problemă
de drept concretă; utilizarea legislației în vigoare în analiza situațiilor juridic, încadrarea lor
corectă din punct de vedere juridic si în soluționarea lor.

Competenţe
transversale

Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient si responsabil, cu respectarea regulilor
deontologice specifice domeniului; aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu
elemente de interdiciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice; utilizarea eficientă a
resurselor de comunicare si a surselor de informare si de formare profesională asistată, atât în
limba română, cât si într-o limbă străină de circulație internațională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

1.realizarea si înțelegerea corelațiilor dintre dreptul substanțial si dreptul
procesual civil;
2.însusirea principiilor care guvernează etapa cercetării procesului civil si
procedura în căile de atac;
3.însusirea cunostințelor asupra modului de funcționare a mecanismului
judiciar si jurisdicțional.
1.asigurarea unei operativităţi în lucrul cu Codul de procedură civilă;
2.deprinderea utilizării regulilor de desfăsurare ale judecății în primă
instanță, cât si în fața instanțelor de apel si căi extraordinare de atac;
3. înțelegerea si aplicarea regulilor specifice procedurilor speciale;
4.dezvoltarea raţionamentului juridic;
5.dezvoltarea abilităţii de aplicare si analiză a instituțiilor procesuale;

8. Conţinuturi
8.1 Curs
I. Etapa cercetării procesului. Sedința de judecată.
Probele. Considerații generale privind probele. Sarcina,
obiectul si subiectul probei.

Metode de predare
expunerea,
problematizarea,
comentarea textelor legale,
discutii
expunerea,
problematizarea,
comentarea textelor legale,
discutii

II. Probele in procesul civil. Inscrisurile, admisibilitatea
si administrarea probei. Proba cu martori. Expertiza
judiciară. Cercetarea la fața locului. Mărturisirea.
Interogatoriul. Mijloacele materiale de probă.
Prezumțiile. Asigurarea probelor.
III. Incidente procedurale în cursul judecății. expunerea,
Suspendarea judecății. Perimarea.
problematizarea,
comentarea textelor legale,
discutii
IV. Actele de dispoziție ale părților în procesul civil. expunerea,
Achiesarea. Renunțarea la judecată. Renunțarea la problematizarea,
dreptul subiectiv dedus judecății. Tranzacția judiciară. comentarea textelor legale,
discutii
V. Etapa dezbaterii în fond a procesului. Etapa expunerea,
deliberării si a pronunțării hotărârii judecătoresti.
problematizarea,
comentarea textelor legale,
discutii
VI. Hotărârea judecătorească: noțiune, clasificare si expunerea,
efecte. Îndreptarea, lămurirea si completarea hotărârii. problematizarea,
Cheltuielile de judecată.
comentarea textelor legale,
discutii
VII. Judecata în căile de atac. Aspecte generale privind expunerea,
căile de atac. Apelul.
problematizarea,
comentarea textelor legale,
discutii

Observaţii

VIII. Recursul. Judecarea recursului.
pronunțate de instanța de recurs.

Soluțiile expunerea,
problematizarea,
comentarea textelor legale,
discutii
IX. Contestația în anulare. Revizuirea.
expunerea,
problematizarea,
comentarea textelor legale,
discutii
X. Proceduri speciale. Procedura divorțului. Procedura expunerea,
partajului judiciar. Ordonanța presedințială. Procedura problematizarea,
comentarea textelor legale,
necontencioasă.
discutii
XI. Acțiunile posesorii. Procedura ordonanței de plată. expunerea,
Procedura cu privire la cererile de valoare redusă. problematizarea,
Procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate comentarea textelor legale,
discutii
fără drept.
XII. Măsurile asiguratorii. Sechestrul asigurator. expunerea,
Poprirea asiguratorie. Sechestrul judiciar. Elemente problematizarea,
comentarea textelor legale,
privind procedura de executare silită.
discutii

Bibliografie
Obligatorie:
1. G. Boroi, M. Stancu, „Drept procesual civil”, ediția a 4-a revizuită si adăugită, editura Hamangiu,
București, 2017.
2. I. Deleanu, „Tratat de procedură civilă. Ediție revăzută, completată si actualizată”, vol. I-III,
Universul juridic, București, 2013;
3. I. Les s.a., “Tratat de drept procesual civil”, vol. I-II, ed. Universul Juridic, Bucuresti 2015;
4. V. Ciobanu, Tr. Briciu, C. Dinu, „Drept procesual civil”, ediția a II-a, ed. Național, București, 2018.
5. M. Tăbârcă, “Drept procesual civil”, ediția a II-a, vol. I-III, editura Solomon, 2017.
6. E.Oprina, I.Gârbuleț, “Tratat teoretic si practic de executare silită”, ed. Universul Juridic, Bucuresti
2013, vol. I-II.
Facultativă
1.A. Chis, L. Zidaru, “Rolul judecătorului în procesul civil”.
2. I. Deleanu, “Noul Cod de procedură civilă”, vol. I si II, ed. Universul Juridic, Bucuresti 2013;
3.V. Ciobanu, M.Nicolae coord., “Noul Cod de procedură civilă, comentat si adnotat”, ed. Universul
Juridic, 2013, vol.I-II;
4. E. Oprina, s.a., “Noul Cod de procedură civilă comentat si adnotat”, ed. Universul Juridic, Bucuresti
2016;
5. G.Boroi coord., “Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ed. a II-a, vol. I si II, ed.
Hamangiu, Bucuresti 2016;
6. S. Guinchard coord., „Droit et pratique de la procedure civile”, Dalloz, ed. a 9-a, 2017-2018
7. S. Guinchard s.a., “Droit processuel civil. Droits fondamentaux du proces”, Dalloz, 10eme ed., Paris,
2019;
8. L. Cadiet, E. Jeuland, “Droit judiciaire privé”, Paris, LexisNexis, 10èlme éd. 2017;
9. J. Héron, T. Le Bars, Droit judiciaire privé, Paris, LGDJ, 6ème éd. 2015.
Metode de predare
Observaţii
8.2 Seminar / laborator

I. Prticularități ale etapei cercetării judecătoresti.
Elemente generale privind admisibilitatea si
administrarea probelor. Analiza textelor legale si
particularizarea acestora prin aplicare la cazuri
practice.
II. Administrarea probei cu înscrisuri. Elemente de
ordin practic privind calificarea si utilizarea procesuala
a înscrisurilor. Forta probantă a înscrisurilor.
Administrarea probei cu martori si a probei cu
expertiza judiciară.
III. Administrarea probelor având ca obiect cercetarea
la fața locului, prezumțiile, mărturisirea,
interogatoriul. Analiza aplicativă a procedurii de
asigurare a probelor.
IV. Probleme practice privind suspendarea si
perimarea cauzelor civile. Clasificarile cazurilor de
suspendare. Consecințele procesuale ale suspendării
litigiului. Repunerea pe rol a cauzelor suspendate.
Condițiile de operare a perimării. Cauzele de
întrerupere si suspendare a termenului de perimare.
Consecințele constatării perimării.
V. Actele de dispoziție ale părților în procesul civil.
Forma si efectele declarației de renunțare la judecată,
respectiv de renunțare la dreptul subiectiv civil dedus
judecății. Achiesarea la pretențiile reclamantului si
achiesarea la hotărâre. Tranzacția – forma si obiectul.
Efectele actelor de dispoziție ale părților în procesul
civil.
VI. Noțiuni privind desfăsurarea sedinței de judecată.
Aspecte practice cu privire la dezbaterea în fond,
concluziile părților – modalitate de implementare si
mecanism de desfăsurare. Etapa deliberării. Incidente
în procesul de deliberare. Pronunțarea si punerea la
dispoziție a soluției adoptate ca efect al deliberării
VII. Redactarea si conținutul hotărârii – aspecte de
ordin teoretic si practic. Comunicarea hotărârilor.
Clasificarea hotărârilor. Analiza hotărârilor
judecătoresti. Efectele hotărârii judecătoresti.
Consecințele autorității de lucru judecat – aspecte
practice si de analiză. Îndreptarea, lămurirea si
completarea hotărârilor judecătoresti. Cheltuielile de
judecată.
VIII. Analiza situațiilor în care pot fi promovate căile
de atac. Prticularități si clasificare a căilor de atac.
Cererea de apel. Caracterele apelului si condiții de
exercitare. Formularea si depunerea cererii de apel.
Judecata în calea de atac si soluțiile pronunțate în apel.
Hotărârea în apel.
IX. Analiza hotărârilor care pot fi atacate cu recurs.
Cererea de recurs. Caracterele recursului si condiții de
exercitare. Motivele de apel – aplicare practică.

Analiză probleme teoretice.
Aplicabilitate practică a
conceptelor studiate.
Analiză probleme
teoretice. Aplicabilitate
practică a conceptelor
studiate. Aprecieri asupra
admisibilității si
administrării probelor în
anumite situații practice.
Analiză probleme teoretice.
Aplicabilitate practică a
conceptelor studiate.
Formularea cererii de
asigurare a probelor.
Analiză probleme teoretice.
Aplicabilitate practică a
conceptelor studiate.
Aprecieri situații
jurisprudențiale.
Analiză probleme teoretice.
Aplicabilitate practică a
conceptelor studiate.
Redactarea contractului de
tranzacție si a clauzelor
specifice.
Analiză probleme teoretice.
Aplicabilitate practică a
conceptelor studiate.

Analiză probleme teoretice.
Aplicabilitate practică a
conceptelor studiate.
Etapele de întocmire a
hotărârii judecătoresti.
Probleme legate de
redactarea hotărârilor
judecătoresti.
Analiză probleme teoretice.
Aplicabilitate practică a
conceptelor studiate.
Întocmirea cererilor de
apel. Etapele cercetării
apelului si analiza unor
soluții jurisprudențiale.
Analiză probleme teoretice.
Aplicabilitate practică a
conceptelor studiate.

Formularea si depunerea cererii de recurs. Judecata în
calea de recurs si soluțiile pronunțate în recurs.
Hotărârea în recurs.
X. Aprecierea procesuală a căilor de atac de retractare.
Contestația în anulare – motive pentru a putea fi
promovată, procedura de judecată. Hotărârea
pronunțată ca urmare a admiterii contestației în
anulare si efectele acesteia. Revizuirea – motive pentru
a putea fi promovată, procedura de judecată. Hotărârea
pronunțată ca urmare a admiterii revizuirii si efectele
acesteia.
XI. Proceduri speciale. Procedura divorțului – cererea
de divorț si desfăsurarea litigiului. Hotărârea de divorț.
Procedura partajului judiciar – cererea de partaj si
defăsurarea litigiului. Hotărârea de partaj si efectele ei.
Ordonanța presedințială – cererea de chemare în
judecată si defăsurarea litigiului. Ordonanța
presedințială, efectele acesteia si raportul cu acțiunea
de fond. Procedura necontencioasă.
XII. Acțiunile posesorii. Procedura ordonanței de
plată. Procedura cu privire la cererile de valoare
redusă. Procedura evacuării din imobilele folosite sau
ocupate fără drept. Măsurile asiguratorii. Sechestrul
asigurator. Poprirea asiguratorie. Sechestrul judiciar.
Elemente privind procedura de executare silită.

Întocmirea cererilor de
recurs. Etapele cercetării
recursului si analiza unor
soluții jurisprudențiale.
Analiză probleme teoretice.
Aplicabilitate practică a
conceptelor studiate.
Redactare cerere
contestație în anulare.
Redactare cerere de
revizuire. Analiză hotărâri
pronunțate în căile de atac
de retractare.
Analiză probleme teoretice.
Aplicabilitate practică a
conceptelor studiate.
Redactare cereri în materia
procedurilor speciale:
cerere de divorț, cerere de
partaj si cerere de emitere a
ordonanței presedințiale.
Analiza unor soluții
jurisprudențiale.
Analiză probleme teoretice.
Aplicabilitate practică a
conceptelor studiate.
Redactare cereri în
procedurile speciale tratate
si cereri pentru instituirea
măsurilor asiguratorii.
Contestația la executare.

Bibliografie
1. A.A. Chis, A. Ciurea, “Teste-grilă pentru examenele de admitere în profesiile juridice. Drept procesual
civil”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
2. A.A. Chis, “Elemente de noutate privind reglementarea căilor de atac în noul Cod de procedurăcivilă și
legea de degrevare a instanțelor. (I) Căi de atac generale și speciale. Dispoziții generale. Căile de atac de
reformare”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Iurisprudentia, nr. 1/2013;
3. A.A. Chis, “Probleme de drept soluţionate neunitar in practica instanţelor de judecată – Moartea părţii în
cursul procesului. Neintroducerea în cauză a moştenitorilor în etapa procesuală respectivă. Exercitarea
căilor de atac. Calificarea nulităţii. Remedii”, în Pandectele Române nr. 5/2012;
4. A.A. Chis, “Probleme de drept soluţionate neunitar în practica instanţelor de judecată – Condiţiile
actului întrerupător al termenului de perimare versus perimarea instanţei prevăzută de art. 417 noul C.
pr. civ.”, în Pandectele Române nr. 4/2012;
5. I.V. Varga, „Aspecte privind procedura trimiterii preliminare la Curtea de Justitie a Uniunii Europene”
în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 2/2013;
6. I.V. Varga, „Actiunea penală, chestiune prejudicială în procesul civil”, în Medimond International
Proceedings, Monduzi Editore International Procedings Division, Bologna (Italy), sub titulatura ”New
Criminal Legislation - important phase in the development of Romanian law” ISBN 978-88-7587-709-5,
2015;
7. I.V. Varga, „Recurs exercitat împotriva unei încheieri prin care se suspendă judecata până la
soluţionarea unei sesizări a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri

prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept formulate într-o cauză similară. Inadmisibilitate", în
Revista Romana de Jurisprudenta nr. 1/2016;
8. I.V. Varga, s.a., „Legislatia privind taxele judiciare de timbru. Solutii. Argumente. Explicatii.
Comentariu pe articole” – ed. C.H. Beck, București 2016;
9. R. Dan, M. Ivanciuc, „Examen de practică judiciară în materia ordonanţei de plată (art. 1013-1024 C. pr.
civ.)”, Revista Romana de Dreptul Afacerilor 4/2014;
10. R. Dan, M. Ivanciuc, „Probleme ivite în practica instanţelor de judecată în legătură cu aplicarea noului
Cod de procedură civilă şi a legilor conexe”, în Revista Romana de Dreptul Afacerilor 8/2013.
11. Mircioiu, Ș., “Discuții pe marginea articolului 244 din Codul de procedură civilă corelat cu instituția
perimării”, în Dreptul, nr. 10/2011;
12. Mircioiu, Ș., “Regimul juridic al hotărârii judecătorești române-titlu executoriu european”, în Dreptul,
nr. 3/2013;
13. Mircioiu, Ș., “Este necesară încuviinţarea executării silite a titlurilor executorii europene?”, în Revista
Română de Executare Silită, nr. 2/2016;
14. Mircioiu, Ș., “Amânarea judecării cauzelor și a executării silite în reglementarea noului Cod de
procedură civilă”, în Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2016;
15. Mircioiu, Ș., “Aspecte specifice punerii în executare silită a hotărârilor judecătorești având ca obiect
grănițuirea”, în Revista Română de Executare Silită, nr. 2/2017;
16. Mircioiu, Ș., “Formula executorie – între formalism și inutilitate”, în Revista Română de Executare
Silită, nr. 2/2018.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cunoasterea setului de reguli aplicabil principalelor instituții aplicabile în etapa cercetării judecătoresti, a
dezbaterilor judecătoresti, a deliberării si a căilor de atac de reformare si de retractare. Cunoasterea
regulilor procedurale aplicabile în materia procedurilor speciale si ale măsurilor asiguratorii. Abordările
propuse, ca de altfel si modalitatea de studiu asigură atât înțelegerea realității juridice în domeniul
procesual, cât si metodologia de aplicare a instituțiilor specifice în funcție de profesionistul dreptului care
este chemat să interpreteze textele legale si să le aplice. Temele de curs si de seminar propuse urmăresc
dobândirea graduală a conceptelor legale si practice, antamând rezultatele jurisprudențiale atinse până la
momentul expunerii, luând, asadar, în calcul orice variație a conceptelor si teoriilor specifice.
Studentul va fi capabil să rezolve problemele juridice ivite în legătură cu derularea procesului civil, atât în
faza de fond cât si în faza căilor de atac si a executării silite. Pe baza deprinderilor formate va fi capabil să
găsească soluții chiar si pentru zone nereglementate legal.
10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 metode de evaluare
10.3 Pondere din
nota finală
10.4 Curs
examen
Teste tip grila
90%
10.5 Seminar/laborator

Verificare pe parcurs

Teste, referate, metode
conversative

10%

10.6 Standard minim de performanţă
Cunoasterea si aplicarea dispozițiilor legale în materia dreptului procesual civil. Însusirea cunostințelor
juridice si abilitarea de rezolvare a unor situații juridice cu implicații de drept procesual.
Data completării
..........................

Semnătura titularului de curs
...............................

Semnătura titularului de seminar
...................................

Data avizării în departament
...........................................

Semnătura directorului de departament
…............................

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu / Calificarea

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Drept
Drept Public
Drept
Licenţă
Drept

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
MEDICINA LEGALĂ
2.2 Titularul activităţilor de curs
Şef lucrări dr. Rebeleanu Codrin
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Şef lucrări dr. Rebeleanu Codrin
Asist.dr. Daniel Ureche
2.4 Anul de studiu IV 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
Din care: curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
69
3.8 Total ore pe semestru
111
3.9 Numărul de credite
4

1
14
ore
40
15
10
1
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
Familiarizarea studenților cu problemele de actualitate în domeniul
medicinei legale și integrarea acestora în contextul juridic
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Amfiteatru cu capacitate de minim 150 locuri, tablă albă şi
posibilitate utilizare sistem multimedia, inclusiv videoproiector.
Nu este acceptată întârzierea studenţilor la curs, respectiv
utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă pe parcursul
desfăşurării activităţilor didactice.
Sală cu capacitate de minim 100 locuri, tablă albă / neagră.
Dotarea sălii cu tabla si videoproiector. Nu este acceptată
1

întârzierea studenţilor la seminar, respectiv utilizarea
mijloacelor de comunicare la distanţă pe parcursul desfăşurării
activităţilor didactice.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Aplicarea tehnicilor si instrumentelor specifice domeniului juridic
Aplicarea legislației românești, a legislației europene și a celorlalte instrumente juridice
internaționale
Interpretarea, corelarea și compararea instituțiilor juridice de la nivel național
Aplicarea cunoștințelor necesare în culegerea datelor și informațiilor referitoare la o problema de
drept concretă
Utilizarea legislației în vigoare în analiza situațiilor juridice, în încadrarea lor concretă din punect
de vedere juridic și în soluționarea lor.
Dezvoltarea abilităţilor de studiu individual, sinteză şi analiză;
Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare și a surselor de informare și de formare
profesională asistată, atât în limba romanînă cât și într-o limbă străină de circulație internațională.
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice
Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea
profesiei.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor fundamentale în
domeniul medicinei legale.
Sistematizarea noțiunilor teoretice a principalelor spete de expertize,
constatări si a altor lucrări medico-legale în contextul prevederilor legale în
domeniu.
Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor
variante, tipuri de concepte, situații și procese din sfera medicinei legale.
Realizarea unei prezentări generale asupra scopului, rolului şi perspectivelor
medicinei legale în ansamblul sistemului juridic;
Eficientizarea intelegerii ramurilor de drept penal și civil în conexiune cu
medicina legala.
Familiarizarea cu termenii de specialitate;
Dezvoltarea raţionamentului medico-legal;
Verificarea şi dezvoltarea abilităţii individuale a utilizării noţiunilor teoretice
acumulate la cazuri concrete;

8. Conţinuturi
Metode de predare
8.1 Curs
1. Cadru nozologic. Baze juridice. Legislatie medico- Prelegere interactivă
legală
2. Leziunile şi moartea produse prin mijloace proprii Prelegere interactivă
de atac - aparare ale omului. Leziuni produse prin
arme albe. Caderea si precipitarea
3. Traumatologie medico-legală- generalități

Observaţii

Prelegere interactivă

2

4. Medicina legală a accidentelor rutiere. Medicina
legală a armelor de foc

Prelegere interactivă

5. Asfixiile mecanice.

Prelegere interactivă

6. Agentii fizici. Agenții chimici

Prelegere interactivă

7. Expertiza medico-legală pe cadavru, Autopsia Prelegere interactivă
cadavrelor putrefiate şi exhumarea
8. Certificatul medico-legal. Expertiza medico-legala.
Raportul de nouă-expertiză și suplimentul. Condiții și
generalități

Prelegere interactivă

9. Examinarea medico-legală a persoanelor in viata

Prelegere interactivă

Expertiza
medico-legala
în obstetrică-ginecologie
10.
Expertiza
medico -legală
în dreptul civil şi în Prelegere interactivă
dreptul familiei
11. Probleme de sexologie medico-legală
Prelegere interactivă
Expertiza medico-legală a capacităţii de muncă
12. Expertiza medico-legală psihiatrică
Prelegere interactivă
13. Metodologia expertizei medico-legale în amânarea Prelegere interactivă
şi întreruperea executării pedepsei cu închisoarea
14. Noţiuni de răspundere medicală
Prelegere interactivă
Expertiza ADN si alte tipuri de expertize in
identificarea medico-legala
Bibliografie
a) cursul predat în amfiteatre, respectiv informaţiile oferite la seminar;
b) cursul în format electronic pus la dispoziţie studenţilor, anul universitar în curs ;
c) Belis V.,-Tratat de medicina legala, Bucuresti, 1995
d) Perju-Dumbravă Dan--Responsabilitate medicală---, Ed.Hipparion, 2000,
e) Dan Dermengiu, Gheorghe Alexandrescu, - Medicină Legală prosecturală, Ed Viata Medicală,
2012
f) Perju-Dumbrava Dan—Medicina Legala,-suport de specialitate, Ed Chisinau, 2015
g) Codul penal și Codul de procedură Penală actualizate la zi
Metode de predare
Conversaţie (verificare,
euristică şi consolidare).
Dezbatere. Problematizare.
Lucrări practice – studiu de
caz.
2. Reglementarea in cadrul expertizei medico-legale, a Conversaţie (verificare,
certificatului medico-legal, a raportului de noua euristică şi consolidare).
expertiza. Autopsia medico-legală.
Dezbatere. Problematizare.
Lucrări practice – studiu de
caz.

Observaţii
Rolul cadrului
didactic –
partener şi
coordonator al
discuţiei
Rolul cadrului
didactic –
partener şi
coordonator al
discuţiei

3. Traumatologie medico-legală

Rolul cadrului
didactic –
partener şi
coordonator al

8.2 Seminar / laborator
1. Legislatie și baze juridice in medicina legala.

Conversaţie (verificare,
euristică şi consolidare).
Dezbatere. Problematizare.
Lucrări practice – studiu de

3

caz.

discuţiei

Conversaţie (verificare,
euristică şi consolidare).
Dezbatere. Problematizare.
Lucrări practice – studiu de
caz.

Rolul cadrului
didactic –
partener şi
coordonator al
discuţiei

5. Preciciparea si caderea. Leziunile produse prin arme Conversaţie (verificare,
albe
euristică şi consolidare).
Dezbatere. Problematizare.
Lucrări practice – studiu de
caz.

Rolul cadrului
didactic –
partener şi
coordonator al
discuţiei

6. Legatura de cauzalitate. Prevederile art 194 in
domeniul medico-legal

Conversaţie (verificare,
euristică şi consolidare).
Dezbatere. Problematizare.
Lucrări practice – studiu de
caz.

Rolul cadrului
didactic –
partener şi
coordonator al
discuţiei

7. Asfixiile mecanice

Conversaţie (verificare,
euristică şi consolidare).
Dezbatere. Problematizare.
Lucrări practice – studiu de
caz.

Rolul cadrului
didactic –
partener şi
coordonator al
discuţiei

8. Agenții fizici. Agentii chimici

Conversaţie (verificare,
euristică şi consolidare).
Dezbatere. Problematizare.
Lucrări practice – studiu de
caz.

Rolul cadrului
didactic –
partener şi
coordonator al
discuţiei

9. Examinarea personelor in viata. Acordarea zileleor
de ingrijiri medicale

Conversaţie (verificare,
euristică şi consolidare).
Dezbatere. Problematizare.
Lucrări practice – studiu de
caz.

Rolul cadrului
didactic –
partener şi
coordonator al
discuţiei

10. Leziuni produse prin arme de foc

Conversaţie (verificare,
euristică şi consolidare).
Dezbatere. Problematizare.
Lucrări practice – studiu de
caz.

Rolul cadrului
didactic –
partener şi
coordonator al
discuţiei

11. Expertiza medico-legala psihiatrică. Certificatul Conversaţie (verificare,
medico-legal psihiatric. Evaluarea capacității psihice.
euristică şi consolidare).
Dezbatere. Problematizare.
Lucrări practice – studiu de

Rolul cadrului
didactic –
partener şi
coordonator al

4. Leziuni produse in cadrul accidentelor rutiere

4

caz.

discuţiei

12. Expertiza medico-legala in cazurile de viol, Conversaţie (verificare,
amânare de pedeapsă. Expetiza ADN
euristică şi consolidare).
Dezbatere. Problematizare.
Lucrări practice – studiu de
caz.

Rolul cadrului
didactic –
partener şi
coordonator al
discuţiei

13. Responsabilitatea medicala. Notiuni de malpraxis

Conversaţie (verificare,
euristică şi consolidare).
Dezbatere. Problematizare.
Lucrări practice – studiu de
caz.

Rolul cadrului
didactic –
partener şi
coordonator al
discuţiei

14. Aplicarea noțiunilor medico-legale în cadrul unor Conversaţie (verificare,
situații concrete.
euristică şi consolidare).
Dezbatere. Problematizare.
Lucrări practice – studiu de
caz.

Rolul cadrului
didactic –
partener şi
coordonator al
discuţiei

Bibliografie
a) cursul predat în amfiteatre, respectiv informaţiile oferite la seminar;
b) cursul în format electronic pus la dispoziţie studenţilor, anul universitar în curs;
c) Belis V.,-Tratat de medicina legala, Bucuresti, 1995
d) Perju-Dumbravă Dan--Responsabilitate medicală---, Ed.Hipparion, 2000,
e) Dan Dermengiu, Gheorghe Alexandrescu, - Medicină Legală prosecturală, Ed Viata Medicală,
2012
f) Perju-Dumbrava Dan—Medicina Legala,-suport de specialitate, Ed Chisinau, 2015
g) Codul penal și Codul de procedură Penală actualizate la zi

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
În vederea schitării continuturilor, alegerii metodelor de predare/învățare, titularul disciplinei colaboreaza cu
titulari disciplinelor conexe din alte institutii de invatament superior si participa activ la Conferinte nationale
si internationale. Intalnirile vizează identificarea nevoilor și așteptărilor angajaților din domeniu și
coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituții de invățământ superior
Se asigură astfel coroborarea conţinuturilor disciplinei cu solicitările, aşteptările şi exigenţele practicii
judiciare, văzute din perspectiva carierei din domeniul medical si juridic.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.4 Curs

Aplicarea logică, corectă și Examen scris + 1 speță
coerentă a noțiunilor
însușite din suportul de
curs

10.5 Seminar/laborator

Referat

Sustinere referat

10.3 Pondere din
nota finală
80%

20%
5

10.6 Standard minim de performanţă
Studentul cunoaște care sunt principalele concepte medico-legale, le recunoaște și le definește corect.
Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat.
Să rezolve în proporție de 50% subiectul de examen și să predea referatul ori să aibă testele
promovate.
Data completării
20.09.2019
Data avizării în departament
...........................................

Semnătura titularului de curs
...............................

Semnătura titularului de seminar
...................................

Semnătura directorului de departament
…............................
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
DREPT
DREPT PRIVAT
ŞTIINŢE JURIDICE
LICENŢĂ
DREPT

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Clinică juridică
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf.univ.dr. Liviu-Marius Harosa
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Conf.univ.dr. Liviu-Marius Harosa
2.4 Anul de studiu IV 2.5 Semestrul VIII 2.6. Tipul de
E 2.7 Regimul disciplinei DS
evaluare
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
33
3.8 Total ore pe semestru
75
3.9 Numărul de credite
3

1
14
ore
10
10
10
2
1

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
· Nu este cazul.
4.2 de competenţe
· Nu este cazul.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului

·

·

Este necesar o sală de curs de 50 de locuri, care să se preteze la
activitățile unor instanțe simulate, tablă, instrumente de scris, laptop,
proiector.
Este interzisă utilizarea telefonului mobil sau a altor aparate pe durata
cursului, cu excepția situației în care acestea sunt necesare pentru
luarea de note scrise sau pentru documentare.

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

·

Orice înregistrare audio/video a prelegerilor trebuie efectuată doar cu
permisiunea prealabilă a titularului de curs.

·
·

Este necesară o sală cu aproximativ 30 de locuri.
Este necesar ca studentul să aibă la dispoziție legislația indicată și
documentele scrise pregătite pentru seminar.
Temele scrise solicitate de titularul de seminar trebuie predate în
termen de trei săptămâni, dacă nu se stabilește altfel.
Este interzisă utilizarea telefonului mobil sau a altor aparate pe durata
cursului, cu excepția situației în care acestea sunt necesare pentru
luarea de note scrise sau pentru documentare.

·
·

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
1. Cunoaștere și înțelegere
· cunoaște și înțelege noțiunile fundamentale de drept civil, drept penal, drept administrativ,
dreptul muncii
· cunoaște și înțelege noțiunile fundamentale de drept procesual civil, drept procesual penal,
contencios administrativ, elemente ale procedurilor arbitrale;
· reușeste să redacteze cereri de chemare în judecată, întâmpinare, răspuns la întâmpinare,
concluzii scrise, pornind de la cazuri date, în materia dreptului privat (civil, comercial)
· reușeste să redacteze rechizitoriu, constituire de parte civilă, cereri și apărări ale
învinuitului/inculpatului, să ridice excepții procesuale în materia dreptului penal;
· reușeste să redacteză și să motiveze o hotărâre judecătorească;
· noțiuni fundamentale de negociere contractuală;
· redactare contracte și încheieri notariale.
2. Explicare, interpretare și aplicare
· dezvoltă abilități de utilizare în mod adecvat a cunoștințelor dobândite în rezolvarea unor
aplicații practice;
· aplică la situații practice și interpretează în mod corect dispozițiile legale studiate;
·
aplică și interpretează în mod corect deciziile CEDO, ICCJ, CJUE
·
competențe privind redactarea de cereri şi concluzii;
·
competențe de rezolvare a unor cazuri practice (speţe), în raport de diferitele instituții
studiate.
· Competențe referitoare la pledoarie în sala de judecată.

Competenţe
transversale

·
·
·
·
·

formarea abilităților de dezvoltarea a raționamentelor logico-juridice;
formarea abilitatăților de analiză a practicii judiciare relevante raportat la instituţiile
studiate;
capacitatea de a analiza și de a critica, dacă este cazul, cazurile studiate
capacitatea de a prezenta în mod clar și fluent, oral şi în scris, conceptele studiate;
competențe de utilizare interdisciplinară a cunoștințelor dobândite și a terminologiei
specifice clincii juridice.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

·

7.2 Obiectivele specifice

·

Introducerea studenților în aplicarea practică a diverselor ramuri de
drept, prin organizarea de procese simulate (moot-court), dezbateri
judiciare, învățarea diverselor tehnici de negociere contractuală.
Înțelegerea specificului ramurii de drept de care aparține cazul real dat
spre pregătire;

·
·
·
·

Analiza critică a situațiilor juridice prin aplicarea corectă a normelor,
instituțiilor și conceptelor studiate.
Munca în echipă.
Familiarizarea studenților cu practica judiciară relevantă pe marginea
problemelor studiate
Crearea unui portofoliu de contracte redactate de fiecare student.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
1. Aspecte introductive. Analizarea tehnicilor prelegere interactivă.
de negociere contractuală. Repartizarea
brainstorming
contractelor si actelor juridice care urmează
a fi redactate de către particiănții la curs
2. Formarea echipelor pentru procesele prelegere interactivă.
simulate. Repartizarea dosarelor și crearea
calendarului dezbaterilor.
brainstorming
3. Procese simulate în materia dreptului civil.
4. Procese simulate în materia dreptului penal.

Observaţii

prelegere interactivă.

5. Procese simulate în materia contentciosului brainstorming
administrativ.
6. Procese simulate în materia dreptului prelegere interactivă.
muncii
7. Procese simulate în materia achizițiilor brainstorming
publice.
8. Procese simulate în materia dreptului prelegere interactivă.
familiei.
prelegere interactivă
9. Prezentarea unor cazuri de erori judiciare
10. Masă rotundă cu profesioniștii ai dreptului

prelegere interactivă

11. Procese simulate în materia arbitrajului prelegere interactivă.
comercial
12. Proceduri speciale în faza de executare silită brainstorming
13. Procese simulate în materia dreptului civil și
penal
14. Pregatirea portofoliilor de contracte

prelegere interactivă.
prelegere interactivă

Bibliografie:
Legislaţie şi jurisprudenţa indicată
·

8.2 Seminar /
Metode de predare
1. Redactare clauze contractuale, pregătire prelegere interactivă,
pledoarii
brainstorming,
învăţare dirijată
2. Redactare clauze contractuale, pregătire prelegere interactivă,
pledoarii.
brainstorming,
învăţare dirijată și
prin descoperire
3. Redactare clauze contractuale, pregătire dezbateri interactive,
pledoarii
brainstorming,
rezolvare de spețe

Observaţii

4. Redactare încheieri de sedință, completare
citații și acte de procedură

5. Pregatirea excepțiilor judiciare, modalități
de pledoarie

6. Deliberarea
judecătorilor.
Hotărârea.
Redactarea minutei. Tehnici de motivare a
unei hotărâri judecătorești.

7.

Tehnici de negociere

8.

Redactarea căilor de atac

9. Judecata în căile de atac.

10. Excepție de neconstituționalitate

11. Reguli procedurale arbitrale. Regulile ICC
Paris, regului ICSID

12. Impedimente la executarea silită. Acte
încheiate de executorii judecătorești

prin activități
interactive, învățare
în echipă.
dezbateri interactive,
brainstorming,
rezolvare de spețe
prin activități
interactive, învățare
în echipă.
dezbateri interactive,
brainstorming,
rezolvare de spețe
prin activități
interactive, învățare
în echipă.
dezbateri interactive,
brainstorming,
rezolvare de spețe
prin activități
interactive, învățare
în echipă.
dezbateri interactive,
brainstorming,
rezolvare de spețe
prin activități
interactive, învățare
în echipă.
dezbateri interactive,
brainstorming,
rezolvare de spețe
prin activități
interactive, învățare
în echipă.
dezbateri interactive,
brainstorming,
rezolvare de spețe
prin activități
interactive, învățare
în echipă.
dezbateri interactive,
brainstorming,
rezolvare de spețe
prin activități
interactive, învățare
în echipă.
dezbateri interactive,
brainstorming,
rezolvare de spețe
prin activități
interactive, învățare
în echipă.
dezbateri interactive,
brainstorming,
rezolvare de spețe
prin activități

13. Acte notariale

14. Pregătire portofolii de contracte

interactive, învățare
în echipă.
dezbateri interactive,
brainstorming,
rezolvare de spețe
prin activități
interactive, învățare
în echipă.
dezbateri interactive,
brainstorming,
rezolvare de spețe
prin activități
interactive, învățare
în echipă.

Bibliografie
A se vedea pct. 8.1.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Temele de curs și seminar propuse au în vedere necesitatea tratării integrale a materiei, având caracter de
actualitate în domeniul practic al dreptului, iar abordarea lor în cadrul acestei discipline se bazează pe
reglementările în vigoare și pe evoluțiile doctrinare și jurisprudențiale contemporane. Deopotrivă, tematica
disciplinei acoperă toate aspectele majore relevante pe care absolvenții facultății de drept le vor regăsi în
practica judiciară.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

Nivelul de cunoaștere și
înțelegere
a
materiei
studiate, în raport de
capacitatea de prezentare
și utilizare adecvată a
instituțiilor
specifice
raporturilor de distribuție
și a conceptelor de
specialitate;
Rezolvarea de cazuri
practice, după modelul
celor propuse și analizate
la curs şi seminar.
10.5 Seminar/laborator
Nivelul de cunoaștere și
înțelegere a materiei;
Capacitatea de a utiliza în
mod adecvat conceptele
studiate;
Modul de abordare și de
rezolvare
a
cazurilor
practice propuse.
10.6 Standard minim de performanță

10.2 metode de evaluare
Examen oral, 4 subiecte

Evaluare pe baza
participării la seminar și a
evaluării pe parcurs.

10.3 Pondere din
nota finală
90% - 100%

Până la 10%

Examen scris: Pentru promovarea examenului este necesar să fie rezolvate corect cel puţin 1 subiect.
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

01.10.2018

Conf.univ.dr.Marius Harosa

Conf.univ.dr.Marius Harosa

Data avizării în departament
...........................................

Semnătura directorului de departament
…............................

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu / Calificarea

Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Facultate de Drept
Drept privat
Drept
Licenta
Licenta in drept

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Dreptul comertului international
2.2 Titularul activităţilor de curs
Lect. dr. OPREA Elena Alina
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Lect. dr. OPREA Elena Alina
IV
2.4 Anul de studiu
2.5 Semestrul 8 2.6. Tipul de
sumativa 2.7 Regimul
evaluare
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
Din care: curs
3
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 48 Din care: curs
36 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
127
3.8 Total ore pe semestru
175
3.9 Numărul de credite
7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Cunoștințe de Dreptul contractelor. Dreptul afacerilor
4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Videoproiector
Prezenta este obligatorie in proporție de 75%.

OB

1
12
ore
45
45
30
4
3

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Utilizarea adecvata a conceptelor, teoriilor si metodelor din domeniul juridic
Interpretarea si aplicarea legislatiei romanesti, a legislatiei europene si a normelor de
drept interational
Intelegerea si interpretarea comparativa institutiilor juridice din dreptul național, din
dreptul european, din dreptul altor state, precum si din dreptul international
Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil, cu respectarea regulilor
deontologice specifice domeniului juridic
Utilizarea eficienta a resurselor de comunicare si a surselor de informare si de formare
profesionala asistata, atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulatie internaționala

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

Formarea abilitatii de soluţionare a problemelor juridice pe care le implică
activitatea economica internaţională în conformitate cu principiile și regulile
dreptului comerțului internaţional. Dezvoltarea capacităţii de a acţiona responsabil,
independent şi creativ în procesul de evaluare şi soluţionare a problemelor din
mediul specific comerţului internaţional.

7.2 Obiectivele specifice

Diferentierea intre sursele publice se private ale dreptului comertului international.
Explicarea tendinţelor şi orientărilor evoluţiei comertului mondial şi a implicaţiilor
lor juridice
Aplicarea cunoştinţele juridice dobândite prin desfăşurarea de activităţi practice
Rezolvarea unor cazuri practice specifice
Redactarea unor clauze contractuale specifice

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. DCI – definitie, obiect, specific, metode.
2. Sursele DCI. Dreptul statal, dreptul uniform. Dreptul
european
3. Dreptul a-national; Incoterms. Uzantele. Lez mercatoria
4. Organizatia Mondiala a Comertului. GATT. GATS.
TRIPS
5. Operatorii in comertul international. Statele. Societatile

Metode de predare
Prelegerea. Demonstatia.
Invocarea cazuisticii
Prelegerea. Demonstatia.
Invocarea cazuisticii
Prelegerea. Demonstatia.
Invocarea cazuisticii
Prelegerea. Demonstatia.
Invocarea cazuisticii
Prelegerea. Demonstatia.
Invocarea cazuisticii
Prelegerea. Demonstatia.
Invocarea cazuisticii
Prelegerea. Demonstatia.
Invocarea cazuisticii
Prelegerea. Demonstatia.
Invocarea cazuisticii

6.. Grupurile de societati in comertul international.
Tipologie. Constituire. Regim juridic
7. Insolventa transfrontaliera. Armonizare supranaționala.
Protectia creditorilor in insolventa transfrontaliera.
8. Contracte internationale. Probleme generale. Buna
credinta in formarea si executarea contractului
international.
Documente
precontractuale.
Legea
aplicabila. Domeniul legii aplicabile. Legile de poliție
9. Clauze generale si specifice in contractele internationale Prelegerea. Demonstatia.
Invocarea cazuisticii
10-11. Convenția de la Viena privind vanzarea Prelegerea. Demonstatia.
internationala de marfuri. Aplicabiliate. Formarea Invocarea cazuisticii
contractului. Drepturile si obligatiile partilor. Remedii in
caz de neexecutare

Observaţii

12. Arbitrajul international. Conventia de arbitraj – Prelegerea. Demonstatia.
formare,
efecte.
Procedura
arbitrala.
Sentinta. Invocarea cazuisticii
Recunoașterea si executarea sentintelor arbitrale.
8.2 Seminar / laborator
1. Internaționalitatea. Comercialitatea
2. Dreptul uniform. Aplicarea dreptului uniform
3.

Incoterms. Uzantele.

4.

OMC - aplicarea principiilor ce guverneaza
comertul cu marfuri. Exceptiile. GATS. TRIPS.
5. Imunitatatea de jurisdictie. Imunitatea de executare.
6. Tranferul transfrontalier de sediu social. Fuziunea
transfrontaliera
7. Concernul. Holdingul. Filialele. Scursalele. Asocierea
parteneriat/joint venture.
8. Insolventa grupurilor de societati. Protectia
creditorilor in insolventa transfrontaliera.
9. Lex voluntatis in contractele internationale. Criterii
obiective de determinare a legii aplicabile. Legile de
poliție
10. Clauze generale si specifice in contractele internationale
– hardship, forta majora, limitarea/exonerarea de
raspundere, clauza penala, clauza ofertei concurente, clauza
clientului celui mai favorizat.
11. Formare contractului de vanzare internationala de
marfuri conform CVIM.. Conformitatea. Remedii in caz de
neexecutare a obligatiilor.
12. Conventia de arbitraj – formare, efecte. Arbitrabilitatea
litigiilor. Sentinta. Recunoașterea si executarea sentintelor
arbitrale.

Metode de predare
Cazuistica. Argumentarea.
Expunerea
Cazuistica. Argumentarea.
Expunerea
Cazuistica. Argumentarea.
Expunerea
Cazuistica. Argumentarea.
Expunerea

Observaţii

Cazuistica. Argumentarea.
Expunerea
Cazuistica. Argumentarea.
Expunerea
Cazuistica. Argumentarea.
Expunerea
Cazuistica. Argumentarea.
Expunerea
Cazuistica. Argumentarea.
Expunerea
Cazuistica. Argumentarea.
Expunerea
Cazuistica. Argumentarea.
Expunerea

Bibliografie
R. Goode, H. Kronke, E. McKendrick, Transnational Commercial Law, Texts, Cases and Materials, 2nd ed,
2015.
Jacquet J.-M., Delebeque, Ph., Cours. Droit du commerce international, 2e édition, Dalloz, Paris, 2000
Beguin, M. Menjucq (dir.), Droit du commerce international, Ed. Lexis-Nexis, Litec, Paris, 2005.
D.A. Sitaru (coord), Dreptul comertului international, UJ, Bucuresti, 2008.
S. Deleanu, Contractul de comerţ internaţional, Lumina Lex, Bucureşti, 1996
I Deleanu, S. Deleanu, Arbitrajul intern si international, Rosetti, 2005.
R. Bogdan Bobei. Arbitrajul intern si international, CH Beck
M. Costin, S. Deleanu, Dreptul comerţului internaţional, vol. I, Lumina Lex, Bucureşti, 1997
Baias Fl., Chelaru E., Constantinovici R., Macovei I. (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Ed. C.H.
Beck, Bucureşti, 2012

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Capacitatea de înţelegere şi
utilizare adecvată a

Examen grila, 25 de intrebari
cu raspunsuri multiple

10.3 Pondere din
nota finală
100%

cunoştinţelor de legislaţie si
a jurisprudentei in
rezolvarea problemelor

10.5 Seminar/laborator

Prezenţa activă la seminar ;
participare la rezolvarea
spetelor sau întrebărilor
propuse. Acoperirea
problematicii, contribuţia
personala in elaborarea
lucrării, coerenta in
susţinere, sinteza adecvata a
aspectelor importante.

Evaluare sumativa/continua
/prezenta activa la seminar

Pana la 2 puncte,
pentru studentii
care se remarca

10.6Standard minim de performanţă
1. Dovedeste însuşirea minimă a materiei prin tratarea fiecărui subiect
2. Lipsa erorilor grave in prezentare, explicare si aplicare norme
3. Activitatea minimă în timpul semestrului

4. Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obținerea unei note finale de minim 5(cinci);
5. Notele acordate sunt între 1(unu) și 10(zece);

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

1 octombrie 2018

Lect. univ. dr. Elena-Alina Oprea

Lect. univ. dr. Elena-Alina Oprea

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

...........................................

Conf. univ. dr. Dan Andrei Popescu

