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I. Informaţii de identificare a cursului 
 

Facultatea: Drept şi Ştiinţe Sociale 

Catedra: Drept 

Domeniul general de studiu: 38 Drept 

Domeniul de formare profesională la ciclul I/II: 381 Drept 

Denumirea specialităţii/specializării: 381.1 Drept 

Administrarea unităţii de curs: 

 
Codul unităţii 

de curs în 

planul de 

învăţământ 

Anul 

de 

studii 

Semestrul Numărul de ore Evaluarea 

 

Responsabil 

de  unitatea 

de curs 
Total P S L.i Nr. de 

credite 

Forma de 

evaluare 

Secţia zi 

F.07.O.67 

Secţia f/r 

F.09.O.78 
 

IV 

 

 

V 

7 

 

 

 

150 

 

 
150 

45 
 

 
26 

30 

 

 

4 

75 

 

 

120 

5 

 

 

5 

 

examen 

  

M. Spatari 

 
Informaţii de contact: spatarimariana@mail.ru 

 

II. Integrarea cursului în programul de studii 
 

În contextul poziţiei ocupate actualmente de Republica Moldova pe arena politică, economică şi social-

culturală internaţională şi, ţinînd cont de tendinţele tot mai pronunţate ale statului nostru de a se implica activ în 

diversele domenii ce interesează circuitul valoric interstatal şi, mai ales, deplasarea persoanelor în spaţiul 

european, se impune, în mod imperios, adoptarea unui cadru juridic corespunzător ce ar garanta, ar simplifica şi 

ar proteja eficient un asemenea circuit. Evident că relaţiile cu element de extraneitate vizează cu prioritate 

circuitul civil. Un asemenea gen de relaţii juridice provoacă o serie de situaţii specifice, care necesită o 

reglementare la fel de specifică.  

Dreptul internaţional privat este o disciplină în continuă evoluţie şi multe din reperele viitoare nu pot fi 

încă sigur prevăzute. Practica relaţiilor cu alte state, cît şi acordurile internaţionale, ne arată că, pe măsură ce timpul 

trece, alte domenii decît cele prevăzute iniţial, raporturile de drept privat cu element străin, intră în sfera de 

preocupare a autorităţilor şi judecătorilor. 

Uneori elementul străin îl constituie unul din cele două subiecte ale raportului juridic cu element de extraneitate 

sau amîndouă subiecte; alteori elementul străin poate fi obiectul raportului. Mai sunt luate în considerare 

naţionalitatea (cetăţenia) străină a unei părţi sau a părţilor, domiciliul lor sau domiciliul lor comun, reşedinţa lor sau 

reşedinţa lor comună sau chiar statul cu care soţii întreţin în comun cele mai strînse legături. 

Interesul sporit, deschiderea şi preocupările pentru soluţii flexibile în dreptul internaţional privat, 

determinate de intensificarea şi diversificarea relaţiilor internaţionale, sunt evidente. În context trebuie menţionată 

preocuparea pentru clarificarea conţinutului unor noţiuni, pentru relevarea sensurilor unor termeni întrebuinţaţi. 

Obiectul studiului va fi format din partea generală, care va cuprinde: 

- noţiunea dreptului internaţional; 

- evoluţia dreptului internaţional privat; 

- izvoarele dreptului internaţional privat; 

- metoda reglementării juridice a relaţiilor de drept internaţional privat; 

- norma conflictuală şi situaţiile speciale în aplicarea normei conflictuale; 

- calificarea şi conflictul de calificări; 

- statutul şi aplicarea legii străine; 

- competenţa jurisdicţională în dreptul internaţional privat; 

- recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti străine. 

Partea specială fiind caracterizată prin soluţii particulare în domeniul: 

- stării şi capacităţii persoanelor fizice şi persoanelor juridice; 

- raporturilor de familie (căsătoria, adopţia, filiaţia, tutela, etc); 
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- dreptului succesoral; 

- dreptului de proprietate şi a tranzacţiilor internaţionale în dreptul internaţional privat; 

- normei conflictuale privind faptele juridice; 

Procesul galopant de globalizare ce s-a impus în mod tranşant a condus la un spor de rezultate pozitive 

obţinute de Republica Moldova şi în materia dreptului conflictual, rezultate ce sunt evidenţiate prin adoptarea 

unui şir de acte şi în materia dreptului internaţional privat. Astfel, prin adoptarea Codului civil din 2002, 

reglementările de drept internaţional privat au fost sistematizate (codificate) într-un compartiment separat, 

constituind ultima carte din cod – Cartea a V-a (intitulată: Dreptul internaţional privat). Normele Cărţii a V-a 

din Codul civil, analizate cumulativ cu reglementările de drept internaţional privat din Codul familiei din 2000 

(Titlul VI: Reglementările relaţiilor de familie cu element de extraneitate
 
) şi cu acelea din Codul de procedură 

civilă din 2003 (Titlul IV: Procedura în procesele cu element de extraneitate) formează în prezent o 

reglementare fără precedent pentru dreptul internaţional privat moldovenesc.  

Majoritatea normelor conflictuale, inclusiv şi cele referitoare la statutul juridic al persoanelor, le găsim 

cuprinse în Cartea a V-a a Codului civil.   

Curriculum vine în ajutorul celor interesaţi în cunoaşterea şi aprofundarea aspectelor teoretice şi practice în 

materia dreptului internaţional privat. Prin conţinutul său, contribuie la pregătirea temeinică a studenţilor şi la 

aprofundarea cunoştinţelor acestora. 

 

III. Competenţe prealabile  

 
La etapa incipientă a cursului, studentul trebuie să cunoască care sunt izvoarele juridice 

aplicabile fiecărei ramuri de drept;  să facă distincţie între persoana fizică şi persoana juridică; să 
opereze cu noţiunile de: raport juridic, metode de reglementare, ordine publică, raporturi de familie, 
proces civil ş.a. În acelaşi timp, studentul anului IV trebuie să demonstreze competenţe: - de utilizarea 
adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic; - de interpretare 
a legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere 
juridic şi în soluţionarea lor. 

 

IV. Competenţele dezvoltate în cadrul cursului 
La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 

- să identifice raporturile juridice de drept privat cu element de extraneitate; 

- să identifice conflictele de legi şi conflictele de jurisdicţii; 

- să identifice metodele de soluţionare a conflictelor de legi şi conflictelor de jurisdicţii; 

- să identifice instituţiile dreptului internaţional privat. 

La nivel de aplicare: 

- să aplice corect normele conflictuale; 

- să explice particularităţile conflictului de legi şi ale conflictului de jurisdicţii; 

- să compare şi să explice conţinutul instituţiilor aparent similare; 

- să aplice metodele de soluţionare a conflictului de legi şi a conflictului de jurisdicţii;  

- să clasifice legăturile raportului juridic de drept privat cu element de extraneitate; 

- să aplice clauza ordinii publice; 

- să ia decizii în situaţii contradictorii; 

- să determine coraportul dintre dreptul internaţional privat şi alte ramuri de drept; 

La nivel de integrare: 

- să determine importanţa soluţionării conflictului de legi şi a conflictului de jurisdicţii; 

- să elaboreze proiecte de soluţionare ale conflictului de legi şi ale conflictului de jurisdicţii; 

- să asume responsabilităţi faţă de soluţionarea greşită a conflictului de legi şi a conflictului de jurisdicţii; 

 

 

V. Finalităţile cursului 
În urma cursului Drept internaţional privat studenţii trebuie să fie capabili: - să identifice 

raporturile juridice de drept privat cu element de extraneitate; - să cunoască metodele de soluţionare a 

conflictelor de legi şi  a conflictelor de jurisdicţie; -  să determine instituţiile dreptului internaţional privat; - să 

aplice în practică prevederile Codului Civil în materia succesiunii; - să stabilească ce efecte produc hotărîrile 

judecătoreşti străine pe teritoriul Republicii Moldova; - să perceapă direcţiile de armonizare a legislaţiei 
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Republicii Moldova cu normele internaţionale în domeniu; - să identifice problemele de cercetare în 

domeniul jurisprudenţei. 

 

 

VI. Conţinuturi 
6.1. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la curs/ prelegeri 

 Nr. TEMA Nr. de 

ore/zi 

Nr. de 

ore/f/r 

1. Consideraţii generale asupra dreptului internaţional privat. Noţiunea şi 

obiectul disciplinei. Metoda de reglementare.  

4 2 

2. Conţinutul dreptului internaţional privat. 2 1 

3. Izvoarele dreptului internaţional privat. 2 1 

4. Conflictele de legi. 3 2 

5.  Evoluţia dreptului internaţional privat. 2 1 

6. Calificarea şi conflictul de calificări. 2 2 

7. Retrimiterea, ordinea publică şi frauda la lege în dreptul internaţional privat.  4 2 

8. Aplicarea legii străine. 2 2 

9. Condiţia juridică a străinilor. 2 2 

10. Norme conflictule cu privire la starea, capacitatea, numele şi domiciliul 

persoanei fizice 

4 2 

11. Regimul persoanelor juridice străine. 2 1 

12.  Norma conflictuală cu privire la bunuri şi drepturile reale. 2 1 

13. Normele conflictuală cu privire la forma, condiţiile de fond şi efectele actelor 

juridice. 

2 1 

14. Norma conflictuală cu privire la condiţiile de fond şi efectele contractelor 2 1 

14. Norma conflictuală privind faptele juridice. 2 1 

15. Norma conflictuală în domeniul raporturilor de familie. 2 1 

16. Norma conflictuală în materia succesiuni. 2 1 

17. Procesul civil internaţional 

 

4 2 

 Total  45 ore 26 ore 

 

6.2 Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la seminare 
Nr. TEMA Nr. de 

ore/zi 

Nr. de 

ore/f/r 

1. Consideraţii generale asupra dreptului internaţional privat. Noţiunea şi 

obiectul disciplinei. Metoda de reglementare.  

2 1 

2. Conţinutul dreptului internaţional privat. 2 - 

3. Conflictele de legi. 2 1 

4. Calificarea şi conflictul de calificări. 2 1 

5. Retrimiterea, ordinea publică şi frauda la lege în dreptul internaţional privat.  2 - 

6. Aplicarea legii străine. 2 - 

7. Condiţia juridică a străinilor. 2 1 

8. Norme conflictule cu privire la starea, capacitatea, numele şi domiciliul 

persoanei fizice 

2 - 

9. Regimul persoanelor juridice străine. 2 - 

10.  Norma conflictuală cu privire la bunuri şi drepturile reale. 2 - 

11. Normele conflictuală cu privire la forma, condiţiile de fond şi efectele actelor 

juridice. 

2 - 
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12. Norma conflictuală privind faptele juridice. 2 - 

13. Norma conflictuală în domeniul raporturilor de familie. 2 - 

14. Norma conflictuală în materia succesiuni. 2 - 

15. Procesul civil internaţional 

 

2 - 

 Total  30 ore 4  

 

 

VII. Calendarul de desfăşurare a cursului 

 
 

CONŢINUTUL UNITĂŢII DE CURS OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

I. Consideraţii generale asupra dreptului 

internaţional privat. Noţiunea şi obiectul disciplinei. 

Metoda de reglementare.  

1. Noţiunea şi obiectul dreptului internaţional privat.  

2. Factorii ce favorizează dezvoltarea relaţiilor 

internaţionale.  

3. Reglementarea juridică a raporturilor interstatale.  

4. Dreptul internaţional public şi dreptul 

internaţional privat.  

5. Domeniul dreptului internaţional privat. 

6. Locul şi rolul dreptului internaţional privat în 

sistemul dreptului.  

7. Coraportul dreptului internaţional privat cu ramurile 

dreptului public.  

8. Coraportul dintre dreptul internaţional privat şi 

dreptul intern. 

9. Noţiunea şi clasificarea elementelor de extraneitate.  

10. Obiectul dreptului internaţional privat în diferite 

sisteme de drept. 

1. Noţiune de metodă de reglementare juridică a 

relaţiilor de drept internaţional privat.  

2. Metoda conflictuală de reglementare a relaţiilor de 

drept internaţional privat.  

3. Metoda materială de reglementare a relaţiilor de 

drept internaţional privat.  

4. Metoda de aplicare imediată. Caracterele distinctive 

ale altor metode derivate (proper law). 

 

 

 Să definească noţiunea dreptului internaţional 

privat. 

 Să identifice obiectul dreptului internaţional 

privat.  

 Să explice caracterul pluridisciplinar al 

dreptului internaţional privat. 

 Să argumenteze autonomia dreptului 

internaţional privat. 

 Să definească şi să identifice principiile 

dreptului internaţional privat. 

 Să definească şi să caracterizeze raportul 

juridic de drept internaţional privat.  

 Să identifice categorii de raporturi juridice ce 

apar în cadrul relaţiilor cu element de 

extraneitate. 

 Să clasifice raporturile juridice în funcţie de 

elementul de extraneitate ce îl afectează. 

 Să stabilească cu precizie coraportul dreptului 

internaţional privat cu alte ramuri de drept. 

 Să poată soluţiona conflictele de legi apelând 

la metodele de reglementare ale dreptului 

internaţional privat. 

 Să facă distincţie certă dintre metodele de 

reglementare în dreptul internaţional privat. 

II. Conţinutul dreptului internaţional privat. 

1. Raporturile care pot şi care nu pot fi obiect al 

dreptului internaţional privat. 

2. Noţiuni generale asupra conflictului de legi. 

3. Noţiuni introductive asupra conflictului de 

jurisdicţie. 

4. Familiarizarea cu procedura de recunoaştere şi 

executare a hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale 

străine. 

5. Introduce în condiţia juridică a străinului persoană 

fizică şi juridică. 

6. O posibilă extindere a conţinutului dreptului 

internaţional privat. 

 Să enumere şi să argumenteze intrarea 

anumitor categorii de raporturi în conţinutul 

dreptului internaţional privat. 

 Să expună particularităţile fiecărei categorii 

de raporturi juridice cu element străin. 

 Să clasifice instituţiile dreptului internaţional 

privat. 

 Să argumenteze, de ce dreptul internaţional 

privat interesează numai raporturile de drept 

privat cu element de extraneitate.  

 Să evidenţieze acele raporturi de drept public 

care nasc probleme de drept internaţional 

privat. 

III. Izvoarele dreptului internaţional privat. 

1. Noţiunea de izvor de drept.  

2. Categoriile izvoarelor dreptului internaţional privat, 

 

 Să clasifice izvoarele dreptului internaţional 
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clasificarea.  

3. Izvoarele internaţionale a dreptului internaţional 

privat. Tratatul internaţional.  

4. Elaborarea, codificarea şi unificarea convenţiilor şi 

tratatelor internaţionale în domeniul dreptului 

internaţional privat.  

5. Tratatele internaţionale cu privire la asistenţa 

juridică şi raporturile juridice în materie civilă, 

familială şi penală.  

6. Cutuma internaţională.  

7. Uzanţa comercială.  

8. Practica judiciară şi arbitrală.  

9. Legislaţia internă ca izvor al dreptului 

internaţional privat.  

privat. 

 Să compare izvoarele internaţionale cu 

izvoarele interne ale dreptului internaţional 

privat. 

 Să identifice particularităţile fiecărui izvor de 

drept. 

 Să explice corelaţia între ivoarele 

intrenaţionale şi cele interne. 

 Să ilustreze procesul de uniformizare a 

dreptului pe plan internaţional şi implicaţia 

statului nostru în acest proces. 

 Să caracterizeze legislaţia naţională în 

domeniul dreptului internaţional privat. 

 Să facă o analiză de ansamblu a sistemelor de 

drept internaţional privat din alte state. 

IV. Conflictele de legi. 

1. Noţiunea. Formele conflictului de legi în timp şi 

spaţiu.  

2. Noţiunea conflictului mobil de legi. Domeniile în 

care este posibil conflictul mobil de legi. 

3. Conflictul în timp al normelor conflictuale ale 

forului. Conflictul în timp al normelor materiale 

străine (lex cauzae). 

4. Conflictul de legi în cazul statului nerecunoscut. 

Conflictul legilor interprovinciale sau interregionale. 

Conflictul interpersonal. 

5. Conflictul de legi în cazul succesiunii de state. 

 

 Să treacă în revistă factorii ce generează 

conflictul de legi. 

 Să clasifice conflictele de legi. 

 Să explice principiul recunoaşterii 

internaţionale a unui drept. 

 Să exemplifice conflictul mobil de legi în 

baza legislaţiei naţionale. 

 Să evidenţieze particularităţile conflictului de 

legi în situaţii specifice (conflitul legilor 

interprovinciale, personale, în cazul unui stat 

nerecunoscut şi în cazul succesiunii de state).  

V. Evoluţia dreptului internaţional privat. 

 

1. Dreptul roman privat.  

2. Personalitatea legilor în perioada prefeudală.  

3. Teoria statutarilor italieni (sec.XIII-XV)..  

4. Şcoala Glosatorilor.  

5. Doctrina franceză din secolul XVI. 

6. Teoria statutarelor olandezi (secolul XVII). 

7. Soluţionarea conflictului de legi în Germania, 

secolul XIX.  

8. Teoria italiană a lui Mancini. 

9. Doctrina anglo-americană.  

 

 Să caracterizeze perioada antică prin prisma 

particularităţii condiţiei juridice a străinului. 

 Să evidenţieze premizele conflictelor de legi 

în perioada medievală. 

 Să expună teoriile statutarilor italieni şi 

francezi. 

 Să analizeze particularităţile teorii statutarilor 

olandezi. 

 Să expună particularităţile şcolii germane de 

drept internaţional privat (Fr. Savigny). 

 Să explice teoria lui Mancini privind 

conflictul de legi.  

 Să stabilească locul doctrinei anglo-americane 

în domeniul conflictelor de legi.  

VI. Calificarea şi conflictul de calificări. 

1. Noţiunea şi importanţa calificării în dreptul 

internaţional privat. Calificarea şi conflictul de 

calificări. Clasificarea.  

2. Calificarea primară şi secundară. Factorii principali 

ce generează conflictul de calificări. Legea după 

care se face calificarea.  

3. Calificarea după legea forului şi excepţii.  

4. Calificarea după Lex causae- argumente şi excepţii. 

Teoria calificării autonome. Principii şi excepţii.  

5. Calificarea după proper law şi concluzii privind 

legea după care se face calificarea. 

 

 Să definească noţiunea de calificare în dreptul 

internaţional privat. 

 Să facă distincţie dintre calificarea primară şi 

calificarea secundară. 

 Să explice conflictul de calificări. 

 Să analizeze calificarea după legea forului. 

 Să analizeze calificarea după lex causae.  

 Să expună sepecificul calificării după proper 

law. 
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VII. Situaţii specifice în aplicarea normelor 

conflcituale 

Retrimiterea. 

1. Noţiune. Scurt istoric. Trimitere la normele 

materiale şi de drept internaţional privat. 

2. Retrimiterea de gradul I.  

3. Retrimiterea de gradul II.  

4. Aplicarea dreptului internaţional privat străin. 

Convenţiile de la Haga. 

Ordinea publică în dreptul internaţional privat. 

1. Noţiunea, ordine publică - «pozitivă «şi «negativă». 

Rezerva ordinii publice în sistemul normelor 

conflictuale. Reglementare legală.  

2. Efectele ordinii publice. Ordinea publică străină. 

Frauda la lege. 

1. Noţiunea de fraudare a legii aplicabile. Modalităţile 

de fraudare a legii.  

2. Condiţiile fraudei de lege. Sancţionarea fraudei de 

lege.  

3. Domeniile în care poate fi posibilă frauda legii în 

dreptul internaţional privat.  

 

 Să definească noţiunea de retrimitere. 

 Să analizeze retrimiterea conform legislaţiei 

naţionale. 

 Să enunţe argumentele pro şi contra 

retrimiterii. 

 Să definească şi să caracterizeze ordinea 

publică în dreptul internaţional privat. 

 Să facă distincţie dintre ordinea publică în 

dreptul internaţional privat şi dreptul intern. 

 Să caracterizeze efectele ordinii publice 

 Să definească şi să caracterizeze frauda la lege 

în dreptul internaţional privat. 

 Să expună categoriile de sancţionare a fraudei 

la lege. 

 Să facă comparaţii cu alte instituţii juridice. 

 

         

VIII. Aplicarea legii străine. 

1. Legea străină ca «element de fapt»(quaestia 

facti).  

2. Legea străină ca element de drept (questio juris).  

3. Controlul aplicării legii străine.  

4. Obligaţii de a stabili dreptul străin. Stabilirea 

dreptului străin aplicabil. 

 

 Să explice noţiunea de lege străină. 

 Să analizeze sistemul de aplicare a legii 

străine în Republica Moldova. 

 Să enunţe sistemul de control în materia 

aplicării legii străine 

IX. Condiţia juridică a străinului. 

1. Condiţia juridică a persoanei fizice în dreptul 

internaţional privat.  

2. Noţiune de cetăţean, străin, apatrid. Noţiune de 

condiţie juridică a străinului.  

3. Scurt istoric privind condiţia juridică a străinului.  

4. Principalele regimuri aplicabile străinului. 

5. Condiţia juridică a străinului în Republica Moldova. 

 Să definească noţiunea de străin. 

 Să expună noţiunea de condiţie juridică a 

străinul. 

 Să facă o enumerare şi caracterizare a 

principalelor regimuri juridice aplicabile 

străinului. 

 Să arate evoluţia condiţiei juridice a 

străinului. 

 Să analizeze condiţia juridică a străinului prin 

prisma legislaţiei Republicii Moldova. 

X. Normele conflictuale cu privire la starea, 

capacitatea, numele şi domiciliul persoanei fizice 

1. Noţiunea şi definirea statutului personal. 

2. Legea aplicabilă statutului personal. 

3. Legea aplicabilă stării civile. 

4. Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă cu 

element de extraneitate. 

5. Legea aplicabilă capacităţii de folosinţă. 

6. Legea aplicabilă capacităţii de exerciţiu. 

7. Teoria interesului naţional. 

8. Numele în dreptul internaţional privat. 

9. Domiciliul persoanei fizice în dreptul 

internaţional privat. 

 Să definească noţiunea de statut personal. 

 Să caracterizeze conţinutul statutului personal 

şi legea aplicabilă în această materie. 

 Să enunţe specificul conflictului de legi în 

materia capacităţii de folosinţă. 

 Să analizeze problemele legate de conflictul 

de legi în materia capacităţii de exerciţiu. 

 Să explice importanţa teoriei interesului 

naţional. 

 Să poată stabili norma conflictuală în materia 

numelui şi domiciliului persoanei. 

XI. Regimul persoanelor juridice străine. 

1. Noţiune de persoană juridică în dreptul intern. 

Persoane juridice naţionale şi străine. Rolul 

persoanelor juridice în cadrul relaţiilor 

internaţionale.  

 

 Să explice diferenţa practică dintre persoana 

juridică naţională şi cea străină. 

 Să explice importanţa determinării legii 
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2. Naţionalitatea persoanei juridice.  

3. Determinarea naţionalităţii persoanei juridice. 

Importanţa naţionalităţii persoanei juridice. Criteriul 

voinţei fondatorilor. Criteriul teritorialităţii 

conducerii (sediul social). Criteriul incorporării. 

Criteriul locului unde se găseşte centrul de 

activitate. Criteriul controlului. Criterii mixte. 

naţionale pentru persoana juridică. 

 Să expună criteriile de determinare a 

naţionalităţii pentru persoana juridică. 

 Să determine naţionalitatea persoanei juridice 

conform legislaţiei Republicii Moldova. 

 Să caracterizeze regimul juridic al străinului 

persoană juridică conform legislaţiei Republicii 

Moldova. 

XII. Norma conflictuală cu privire la bunuri şi la 

drepturi reale. 

1. Noţiunea de bunuri şi drepturi reale.  

2. Regula aplicării legii locului situării bunului în 

materia statutului real. Justificarea aplicării legii 

situaţiei bunurilor (lex rei sitae).  

3. Determinarea lex rei sitae.  

4. Excepţii de la aplicarea lex rei sitae. 

5.  Domeniul de aplicare a legii stautului real (lex rei 

sitae).  

6. Drepturile asupra operelor de creaţie intelectuală.  

7. Titlurile de valoare.  

8. Formele de publiciate.  

9. Particularităţile privind legea aplicabilă 

universalităţilor de bunuri. 

 Să definească noţiunea de drept real şi de regim 

juridic al bunului. 

 Să menţioneze importanţa determinării legii 

aplicabile în materia regimului juridic al 

bunurilor şi a drepturilor reale. 

 Să clasifice soluţiile propuse de diferite sisteme 

de drept. 

 Să expună soluţia lex rei sitae. 

 Să evidenţieze excepţiile de la regula lex rei 

sitae. 

 Să caracterizeze particularităţile în domeniul 

legii aplicabile formelor de publicitate 

imobiliară. 

 Să poată determina legea aplicabilă titlurilor de 

valoare. 

XIII. Norma conflictuală cu privire la forma actelor 

juridice. 

1. Noţiunea de formă a actelor juridice. Forma 

exterioară a actelor juridice.  

2. Aplicarea legii locus regit actum. Excepţii de la 

aplicarea regulii locus regit actum.  

3. Domeniul legilor aplicabile formei actului juridic.  

4. Caracterul normelor conflictuale privind forma 

actului juridic. Forma de încheiere a contractele de 

comerţ exterior. 

 

 

 Să menţioneze importanţa determinării legii 

aplicabile în materia formei actelor juridice. 

 Să clasifice soluţiile propuse de diferite sisteme 

de drept. 

 Să expună soluţia locus regit actum. 

 Să evidenţieze excepţiile de la regula locus 

regit actum. 

XIV. Norma conflictuală cu privire la condiţiile de 

fond şi efectele contractelor.  

1. Noţiune de contracte internaţionale. Clasificare. 

Norma conflictuală cu privire la condiţiile de fond a 

contractului.  

2. Lex voluntatis şi limitele libertăţii de voinţă.  

3. Regula lex loci contractus. Regula lex loci 

solutionis.  

4. Domeniul de aplicare a legii contractului, încheierea 

contractului şi efectele contractului.  

5. Lex venditoris şi domeniul de aplicare. 

 

 Să menţioneze importanţa determinării legii 

aplicabile în materia condiţiilor de fond ale 

actelor juridice. 

 Să clasifice soluţiile propuse de diferite sisteme 

de drept. 

 Să expună soluţia lex voluntatis. 

 Să evidenţieze excepţiile de la regula lex 

voluntatis. 

 Să determine legea aplicabilă conform 

normelor conflictuale naţionale. 

XV. Norma conflictuală privind faptele juridice. 

1. Noţiuni introductive privind faptul juridic şi actul 

juridic.  

2. Delictul civil cu element de extraneitate.  

3. Noţiunea şi fundamentul legii locului delictului 

civil (lex loci delicti commissi). Determinarea 

legii locului delictului civil.  

4. Domeniul de aplicare a legii locului delictului 

civil şi răspunderea civilă delictuală.  

5. Răspunderea pentru produsele viciate. 

6. Răspunderea pentru concurenţă neloială.  

7. Răspunderea pentru prejudicii cauzate 

 Să definească noţiunea de faptă juridică 

cauzatoare de obligaţii. 

 Să menţioneze importanţa determinării legii 

aplicabile în materia faptelor juridice. 

 Să clasifice soluţiile propuse de diferite sisteme 

de drept. 

 Să expună soluţia lex loci delicti commissi. 

 Să evidenţieze excepţiile de la regula lex loci 

delicti commissi. 

 Să caracterizeze particularităţile în domeniul 

legii aplicabile raporturilor delictuale. 
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personalităţii.  

8. Legea aplicabilă faptelor juridice licite (gestiunea 

de afaceri şi îmbogăţirea fără justă cauză). 

 Să determine legea aplicabilă pentru anumite 

categorii de prejudicii. 

 Să determine legea aplicabilă faptelor licite. 

 

XVI. Norma conflictuală în domeniul raporturilor de 

familie. 

1. Instituţia căsătoriei în dreptul internaţional 

privat.  

2. Influenţa drepturilor fundamentale. Relaţia 

conjugală liberă, încheierea căsătoriei: condiţiile de 

fond, condiţiile de formă, viciile de consimţămînt.  

3. Efectele personale ale căsătoriei. Nulitatea căsătoriei.  

4. Desfacerea căsătoriei prin divorţ şi separaţia de corp. 

Dreptul bunurilor soţilor.  

5. Raportul părinţi – copil. Competenţa 

internaţională. Recunoaşterea hotărîrilor străine.  

6. Adopţia internaţională. Procedura adopţiei 

internaţionale. 

 Să menţioneze importanţa determinării legii 

aplicabile în materia condiţiilor de formă şi de 

fond la încheierea căsătoriei. 

 Să determine legea aplicabilă formei căsătoriei. 

 Să explice condiţiile de recunoaştere a 

căsătoriilor încheiate în străinătate. 

 Să dezvolte soluţia lex fori oferită de dreptul 

internaţional privat în materia divorţului cu 

element străin. 

 Să determine legea aplicabilă relaţiilor 

personale şi patrimoniale dintre soţi. 

 Să caracterizeze particularităţile în domeniul 

legii aplicabile filiaţiei, relaţiilor între părinţi şi 

copii. 

 Să explice pe larg condiţiile de drept material şi 

procedura adopţiie internaţionale. 

XVII. Norma conflictuală în materia succesiuni. 

1. Noţiuni introductive privind instituţia succesiunii. 

2. Determinarea legii aplicabile succesiunii.  

3. Domeniul de aplicare a legii succesorale. 

Deschiderea succesiunii.  

4. Condiţiile stabilite de lege pentru a putea moşteni.  

5. Devoluţiunea legală a moştenirii.  

6. Devoluţiunea testamentară a moştenirii.  

7. Transmiterea succesiunii.  

8. Împărţirea succesiunii. 

 Să definească noţiunea de succesiune cu 

element de extraneitate. 

 Să menţioneze importanţa determinării legii 

aplicabile în materia succesiunii. 

 Să clasifice soluţiile propuse de diferite sisteme 

de drept în materia succesiunii. 

 Să caracterizeze particularităţile procedurii 

succesorale cu element străin. 

XVIII. Procesul civil internaţional 

Competenţa şi procedura civilă în dreptul 

internaţional privat.  

1. Aspecte generale privind conflictele de 

competenţe judecătoreşti. Interdependenţa dintre 

conflictele de legi şi conflictele de jurisdicţii.  

2. Litigiul privind raportul juridic de drept 

internaţional privat şi regimul juridic al străinului 

în procesul civil.  

3. Competenţa în dreptul internaţional privat şi 

competenţa în dreptul intern.  

4. Determinarea competenţei în dreptul internaţional 

privat.  

5. Noţiunea legii procesuale a forului (lex 

processualis fori). Particularităţile aplicării legii 

forului. 

6. Citarea persoanelor aflate în străinătate. Comisiile 

rogatorii internaţionale. Domeniul de aplicare a 

legii forului şi regimul probelor. 

Efectele hotărîrilor judecătoreşti străine. 

1. Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine.  

2. Executarea hotărârilor judecătoreşti străine. 

Exequaturul hotărârii judecătoreşti străine.  

3. Efectele hotărârilor judecătoreşti străine: puterea 

doveditoare a actului autentic, autoritatea de lucru 

judecat, forţa executorie. 

 

 

 Să definească noţiunea de proces civil 

internaţional. 

 Să ilustreze soluţiile propuse de diferite sisteme 

de drept în materia competenţei 

juridisdicţionale în procesele cu element străin. 

 Să determine competenţa conform legislaţiei 

Republici Moldova. Procedura exclusivă. 

 Să expună soluţia lex fori în materia legii 

procesuale aplicabile. 

 Să evidenţieze actele procesuale din cadrul 

asistenţei juridice internaţionale. 

 Să caracterizeze particularităţile recunoaşterii 

şi executării hotărârilor judecătoreşti străine. 

 Să poată determina efectele hotărârilor 

judecătoreşti străine. 
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VIII. Activităţi de lucru individual 

 
Nr.d/o Sarcini pentru învăţămînt cu frecvenţă la zi / cu frecvenţă 

redusă 
Nr. de 

ore/zi 

Nr.de 

ore/fr. 

1.  Studierea concepţiilor expuse în doctrina autohtonă şi străină în materia 

instituţiilor de drept internaţional privat 
2 ore 6 ore 

2. Analiza dispoziţiilor Codului civil în materia instituţiilor de drept 

internaţional privat 

3 ore 8 ore 

3. Prezentare powerpoint:   

- Calificarea şi conflictul de calificări; 

- Eficacitatea internaţională a drepturilor dobîndite; 

- Ordinea publică în drept internaţional privat; 

- Drepturile asupra operelor de creaţie intelectuală. 

 

4 ore 

4 ore 

4 ore 

4 ore 

 

4 ore 

4 ore 

4.  Studiu de caz:  
- Conflictul legilor interprovinciale 

- Legea după care se face calificarea.  

- Frauda la lege în dreptul internaţional privat. 

- Normele conflictuale cu privire la starea, capacitatea, numele şi 

domiciliul persoanei fizice. 

- Determinarea naţionalităţii persoanei juridice. 

- Particularităţile privind legea aplicabilă universalităţilor de 

bunuri. 

- Răspunderea pentru produsele viciate. 

- Legea aplicabilă relaţiilor personale şi patrimoniale dintre soţi. 

- Determinarea legii aplicabile succesiunii.  

- Efectele hotărîrilor judecătoreşti străine. 

 

 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

  2 ore 

 

2 ore 

2 ore 

 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

 

6 ore 

4 ore 

4 ore 

6 ore 

 

4 ore 

4 ore 

 

4 ore 

4 ore 

6 ore 

4 ore 

5. Elaborarea referatelor:  

- Normele conflictuale în domeniul tranzacţiilor comerciale 

internaţionale. 

- Persoana juridică în dreptul internaţional privat. 

- Norma conflictuală cu privire la forma actelor juridice. 

- Instituţia căsătoriei în dreptul internaţional privat.  

- Procedura adopţiei internaţionale. 

- Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti străine în 

Republica Moldova. 

 

  4 ore 

 

  4 ore 

4 ore 

4 ore 

4 ore 

4 ore 

 

6 ore 

 

6 ore 

6 ore 

6 ore 

6 ore 

6 ore 

6. Studierea practicii judiciare în domeniu 6 ore 10 ore 

7. Înaintarea propunerilor de lege ferenda 4 ore 6 ore 

 Total 75 ore 120 ore 

 

 

 

IX. Evaluare 
 Evaluarea curentă are loc la seminarii prin note acumulate pentru sarcinile de lucru independent, 

lucrări de control, teste, prezentări de referate, comunicări.  

Evaluarea finală se va desfăşura sub forma unui examen oral (zi / f/r). Biletul de examinare va 

cuprinde trei subiecte ce rezultă din conţinuturile cursului. Subiectele de examinare vor fi formulate 

reieşind din finalităţile cursului şi competenţele speciale. Nota de la examen constituie 40% din nota 

finală, iar 60 % revin notei medii acumulate la seminarii, N_f= 0,4xn_i+ 0,6xn_e, unde N_f – nota 

finală; n_i – media notelor pentru sarcinile de lucru independent, n_e – nota de la examen. 
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X. Chestionar la unitatea de curs Drept internaţional privat 

 
1. Noţiunea şi obiectul dreptului internaţional privat; 

2. Raportul juridic cu element de extraneitate; 

3. Natura dreptului internaţional privat; 

4. Domeniul dreptului internaţional privat; 

5. Conexiunea dreptului internaţional privat cu alte ramuri de drept; 

6. Metoda conflictuală de reglementare; 

7. Metoda materială de reglementare; 

8. Metoda normelor de aplicare imediată; 

9. Metoda proper law; 

10. Izvoarele interne ale dreptului internaţional privat; 

11. Izvoarele internaţionale ale dreptului internaţional privat; 

12. Cutuma internaţională şi uzanţele comerciale internaţionale; 

13. Raporturile dintre izvoarele internaţionale şi cele naţionale; 

14. Practica judecătorească şi valoarea acesteia în dreptul internaţional privat; 

15. Noţiunea generală, caracterele şi importanţa normei conflictuale; 

16. Structura normei conflictuale; 

17. Clasificarea normei conflictuale; 

18. Principalele puncte de legătură ale normei conflictuale; 

19. Conflictul de legi în timp şi spaţiu; 

20. Conflictul mobil de legi; 

21. Conflictul de legi în unele situaţii; 

22. Noţiunea de calificare; 

23. Felurile de calificare şi conflictul de calificări;  

24. Importanţa calificării; 

25. Calificarea după lex fori; 

26. Calificarea după lex causae; 

27. Excepţii de la calificarea după legea forului; 

28. Noţiunea ordinii publice în dreptul internaţional privat; 

29. Caracterele ordinii publice în dreptul internaţional privat; 

30. Efectele invocării ordinii publice; 

31. Retrimiterea şi formele retrimiterii; 

32. Cazurile în care nu se aplică retrimiterea; 

33. Frauda legii în dreptul internaţional privat; 

34. Condiţiile fraudei la lege în dreptul internaţional privat; 

35. Sancţionarea fraudei la lege în dreptul internaţional privat; 

36. Noţiunea legii străine. Temeiul aplicării legii străine; 

37. Titlu cu care se aplică legea străină; 

38. Aplicarea din oficiu a legii străine (ex oficio); 

39. Proba legii străine; 

40. Condiţia juridică a străinilor; 

41. Regimul juridic al străinilor în Republica Moldova; 

42. Statutul personal al persoanei fizice; 

43. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice în dreptul internaţional privat; 

44. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice în dreptul internaţional privat; 

45. Starea civilă a persoanei fizice în dreptul internaţional privat; 

46. Numele şi domiciliul persoanei fizice; 

47. Persoane juridice naţionale şi persoane juridice străine; 

48. Statutul persoanei juridice; 

49. Naţionalitatea persoanei juridice; 
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50. Determinarea naţionalităţii persoanei juridice;  

51. Domeniul de aplicare a legii naţionale a persoanei juridice; 

52. Recunoaşterea persoanei juridice străine; 

53. Condiţiile de formă la încheierea căsătoriei în dreptul internaţional privat; 

54. Eficacitatea căsătoriilor încheiate în străinătate; 

55. Condiţiile de fond la încheierea căsătoriei în dreptul internaţional privat; 

56. Efectele personale ale căsătoriei şi nulitatea căsătoriei în dreptul internaţional privat ; 

57. Desfacerea căsătoriei în dreptul internaţional privat; 

58. Norma conflictuală privind filiaţia; 

59. Ocrotirea minorilor în dreptul internaţional privat; 

60. Adopţia internaţională; 

61. Legea aplicabilă contractelor prin voinţa părţilor; 

62. Determinarea legii aplicabile contractelor de către instanţa de judecată; 

63. Întinderea voinţei părţilor şi modificarea legii aplicabile contractelor prin voinţa părţilor; 

64. Regula aplicării legii locului situării bunului în materia statutului real; 

65. Domeniul de aplicare a legii statutului real; 

66. Excepţii de la aplicarea legii statutului real pentru anumite categorii de bunuri; 

67. Particularităţile privind legea aplicabilă universalităţilor de bunuri; 

68. Soluţii propuse în determinarea legii aplicabile succesiunii; 

69. Determinarea legii aplicabile succesiunii (lex succesionis) în R. Moldova; 

70. Domeniul de aplicare a legii moştenirii; 

71. Noţiunea procesului civil internaţional; 

72. Conflictul de jurisdicţie în dreptul internaţional privat şi soluţiile propuse; 

73. Competenţa jurisdicţională în dreptul internaţional privat al R. Moldova; 

74. Legea aplicabilă în procesele de drept internaţional privat; 

75. Condiţia străinului ca parte în proces; 

76. Noţiunea şi regimul juridic al hotărârilor judecătoreşti străine; 

77. Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti  străine; 

78. Refuzarea recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti  străine; 

79. Procedura recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti  străine; 

80. Executarea silită a hotărârilor judecătoreşti străine; 

81. Procedura de exequatur; 

 

 

XI. Resurse informaţionale ale cursului: 
Convenţii internaţionale 
1. Declaraţia universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948//R. Moldova a aderat prin Hotărârea 

Sovietului Suprem nr.217-XII din 28.07.1990//Editura Oficială „Tratate Internaţionale”, vol.1, 1998, p. 11; 

2. Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice din 16 decembrie 1966//Ratificat prin Hotărârea 

Parlamentului nr.217-XII din 28.07.1990//Editura Oficială „Tratate Internaţionale”, vol.1, 1998, p. 30; 

3. Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale din 16 decembrie 1966//Ratificat prin 

Hotărârea Parlamentului nr.217-XII din 28.07.1990//Editura Oficială „Tratate Internaţionale”, vol.1, 1998, 

p. 18; 

4. Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din 04 noiembrie 

1950//Ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr.1298-XIII din 22.07.1997//Editura Oficială „Tratate 

Internaţionale”, vol.1, 1998, p. 341; 

5. Convenţia asupra protecţiei drepturilor investitorilor din 28 martie 1997//Ratificată prin Legea nr.1259-XV 

din 19.07.02; 

6. Convenţia pentru protecţia minorităţilor naţionale din 1 februarie 1995//Ratificată prin Hotărârea 

Parlamentului nr.1001-XIII din 22.10.1997//Editura Oficială „Tratate Internaţionale”, vol.26, 2001, p. 93; 

7. Convenţia de la Geneva din 28 iulie 1951 relativă la statutul refugiaţilor//R. Moldova a aderat prin Legea 

nr.677-XV din 23.11.2001; 

8. Protocolul din 1967 privind statutul refugiaţilor// R. Moldova a aderat prin Legea nr.677-XV din 

23.11.2001; 
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9. Convenţia cu privire la drepturile copilului din 20 noiembrie 1989//R. Moldova a aderat prin Hotărârea 

Parlamentului nr.408-XII din 12.12.1990//Editura Oficială „Tratate Internaţionale”, vol.I, 1998, p. 51; 

10. Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale din 29 mai 1993//R. 

Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.1468-XIII din 29.01.1998//Editura Oficială „Tratate 

Internaţionale”, vol.15, 1999, p. 81; 

11. Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii//R. 

Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.1468-XIII din 29.01.1998//Editura Oficială „Tratate 

Internaţionale”, vol.15, 1999, p. 67; 

12. Convenţia ONU din 1 martie 1980 privind eliminarea tuturor formelor de discriminare care privesc 

femeile//R. Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.87-XIII din 28.04.1994//Editura Oficială 

„Tratate Internaţionale”, vol.1, 1998, p. 114; 

13. Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor din 1969// R. Moldova a aderat prin Hotărârea 

Parlamentului nr.1135-XII din 04.08.1992//Editura Oficială „Tratatele Internaţionale”, vol.4, 1998, p. 53; 

14. Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice din 1961//R. Moldova a aderat prin Hotărârea 

Parlamentului nr.1135-XII din 04.08.1992//Editura Oficială „Tratate Internaţionale”, vol.4, 1998, p. 37; 

15. Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare din 1963// R. Moldova a aderat prin Hotărârea 

Parlamentului nr.1135-XII din 04.08.1992//Editura Oficială „Tratate Internaţionale”, vol.4, 1998, p. 7; 

16. Convenţia europeană din 07 iulie 1968 privind suprimarea legalizării actelor îndeplinite de către agenţii 

diplomatici sau consulari//Ratificată prin Legea Republicii Moldova nr.923-XV din 21.03.2002; 

17. Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţămîntului/ Aderat prin Hot. Parl. nr.707-

XII din 10.09.91; 

18. Convenţia O.I.M. nr. 100 privind egalitatea de remunerare a mîinii de lucru masculine şi feminine pentru o 

muncă de valoare egală/ Ratificată prin Hot. Parl. nr.610-XIV din 01.10.99/ Publicată în ediţia oficială 

„Tratate internaţionale”, 2001, volumul 27, pag.223; 

19. Convenţia de asistenţă juridică în materie civilă, familială şi penală din 1993 a statelor CSI//Ratificată prin 

Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.402-XIII din 16.03.1995// Editura Oficială „Tratate 

Internaţionale”, vol.16, 1999, p. 262; 

20. Tratatul de asistenţă juridică în materie civilă, familială şi penală din 1993 încheiat între Republica Moldova 

şi Federaţia Rusă//Ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr.260-XIII din 04.11.1994//Editura Oficială 

„Tratate Internaţionale”, vol.2, 1999, p. 49; 

21. Tratatul de asistenţă juridică în materie civilă, familială şi penală din 1993 încheiat între Republica Moldova 
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