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UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI  
FACULTATEA DE DREPT 
ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR – LICENŢĂ 
Anul universitar 2017-2018 

FISA DISCIPLINEI 
 

Denumirea disciplinei DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC 
Codul 
disciplinei 

D.D.2.3.4. 

Anul de studiu II Semestrul* 3 Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Categoria formativă a disciplinei  

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 
 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob. Numărul de credite 5 

Total ore din planul de învăţământ 56 Total ore studiu individual 30 Total ore pe semestru 86 

Titularul disciplinei 

Prof. Dr. Bogdan Aurescu 
Conf. Dr. Ion Galea 
 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare semestru 

  

Facultatea Drept 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  
14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână) 

Departamentul Drept public 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

Ştiinţe juridice 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

Drept  
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii  
 
 56 28 28   

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

 

- 

Recomandate 

 

- 

 

 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 2  8. Pregătire prezentări orale 0 

2. Studiu dupa manual, suport de curs 10  9. Pregatire examinare finală 5 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 2  10. Consultaţii 1 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 2  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

4  12. Documentare pe INTERNET 2 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 1  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregatire lucrări de control 1  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 30 
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării) 

Competenţe specifice 

disciplinei 

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

- înţelegerea principalelor concepte, institutii şi a principiilor dreptului internaţional public; 

- înţelegerea procesului de formare a normelor dreptului internaţional; 

- cunoaşterea limitelor exerciţiului jurisdicţiei statelor asupra persoanelor şi teritoriului. 

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

- înţelegerea elementelor statului ca subiect de drept internaţional; 

- explicarea regulilor privind recunoaşterea statelor şi guvernelor şi succesiunea statelor; 

- înţelegerea mecanismului încheierii tratatelor. 

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

- elaborarea clauzelor unui presupus tratat internaţional; 

- participarea la o negociere internaţională asupra unei teme date; 

- redactarea şi susţinerea unei pledoarii într-un proces internaţional fictiv.   

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific / 
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem 
de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în 
activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice 
/ angajarea  în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / 
participarea la propria dezvoltare profesională) 

- manifestarea unei atitudini pozitive faţă de cunoaşterea ştiinţifică; 

- valorificarea propriului potenţial în activităţile de cercetare ştiinţifică; 

- dezvoltarea abilităţii de a înţelege şi consilia puncte de vedere diferite asupra unor situaţii 

conflictuale.    



 3 

 
 

 

Tabla de materii 

I.  Introducere în materia dreptului internaţional public 

 

1.1. Relaţiile internaţionale şi evoluţia dreptului internaţional 

1.2. Dreptul internaţional şi trăsăturile societăţii internaţionale 

1.3. Dreptul internaţional ca instrument al prevenirii conflictelor 

1.4. Dreptul internaţional ca drept al umanităţii 

 

II. Definiţie, rolul, scopul, trăsăturile, fundamentul şi limitele dreptului internaţional 

 

2.1. Definiţia dreptului internaţional 

2.2. Rolul şi scopul dreptului internaţional 

2.3. Trăsăturile dreptului internaţional 

2.4. Fundamentul şi limitele dreptului internaţional 

 

III. Apariţia şi evoluţia istorică a dreptului internaţional 

 

3.1. Perioada prestatală 

3.2. Antichitatea şi feudalismul 

3.3. Perioada modernă 

3.4. Perioada contemporană 

 

IV. Ordinea juridică internaţională 

 

4.1. Ordinea juridică internaţională (Sistemul dreptului internaţional) 

4.2. Raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern 

 

V. Izvoarele principale ale dreptului internaţional 

 

5.1. Tratatul 

5.2. Cutuma internaţională 

5.3. Dovada şi opozabilitatea cutumei 

5.4. Codificarea dreptului internaţional 

5.5.        Actul unilateral  

 

VI. Izvoarele subsidiare ale dreptului internaţional 

 

6.1. Izvoarele subsidiare propriu-zise: jurisprudenţa şi doctrina 

6.2. Echitatea în dreptul internaţional 

6.3. Normele imperative de drept internaţional – jus cogens 

 

VII. Principiile dreptului internaţional 

 

7.1. Definiţii, consideraţii generale 

7.2. Principiile generale de drept 

7.3. Principiile fundamentale prevăzute în Declaraţia din 1970 

7.4. Alte principii fundamentale prevăzute în Actul Final de la Helsinki din 1975 

 

VIII. Statul ca subiect de drept internaţional 

 

8.1. Statul – definiţie şi elemente constitutive 

8.2. Neutralitatea statelor 

8.3. Recunoaşterea statelor şi a guvernelor 

8.4. Succesiunea statelor 

 

IX. Alte subiecte de drept internaţional şi entităţi internaţionale 

 

9.1. Organizaţiile internaţionale ca subiect de drept internaţional 

9.2.        Vaticanul şi Ordinul Suveran Militar de Malta   

9.3. Popoarele şi mişcările de eliberare naţională 

9.4. Organizaţiile internaţionale neguvernamentale 
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9.5. Societăţile transnaţionale 

9.6. Poziţia individului în dreptul internaţional 

 

X. Probleme privind populaţia în dreptul internaţional 

 

10.1. Populaţia. Cetăţenia 

10.2. Regimul juridic al străinilor. Dreptul de azil 

10.3. Expulzarea şi extrădarea 

10.4. Refugiaţii şi persoanele strămutate 

 

XI. Elemente referitoare la dreptul internaţional al drepturilor omului 

 

11.1. Cadrul normativ 

11.2. Prezentare generală a mecanismelor internaţionale pentru asigurarea protecţiei 

drepturilor omului 

 

XII.  Protecţia persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale 

12.1.       Principalele instrumente internaţionale în domeniu 

12.2.       Rolul statului înrudit în protecţia persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale 

 

XIII. Teritoriul de stat în dreptul internaţional 

 

13.1. Definiţia şi componenţa teritoriului 

13.2. Frontierele de stat 

13.3. Problematica modificărilor teritoriale 

 

XIV. Regimul spaţiilor internaţionale 

 

14.1. Fluviile internaţionale 

14.2. Canalele maritime internaţionale 

14.3. Dreptul mării 

14.4. Zonele polare 

14.5. Spaţiul aerian şi spaţiul cosmic 

 

XV Dreptul tratatelor 

 

15.1. Definiţia tratatului, elemente, denumiri, clasificare, încheiere, intrare în vigoare, 

înregistrare 

15.2. Prevederile legislaţiei române privind tratatele 

153. Rezervele la tratate 

15.4. Aplicarea tratatelor 

15.5. Efectele tratatelor 

15.6. Modificarea tratatelor 

15.7. Nulitatea şi încetarea tratatelor  
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Lista materialelor 
didactice 
necesare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

80% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator  

 
- testarea periodică prin lucrări de control  10% 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10% 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc  

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă 
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 
  
Lucrare scrisă constă din două părţi: 

I. Secţiunea practică: Speţă, care conţine două sau trei probleme de drept, solicitându-se studenţilor să 

răspundă în spaţiul indicat (50%) 

II. Secţiunea teoretică, compusă din: 

                      4 întrebări grilă (25%) 

                      1 întrebare teoretică (25%) 

 

 Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

- să dovedească însuşirea minimă a materiei 

- lucrarea să nu conţină erori grave 

- activitate minimă în timpul semestrului  

- răspuns corect la cele două subiecte 

- activitate susţinută în timpul semestrului 

- cunoaşterea în afara cursului a unor elemente din 

bibliografia indicată  

 
 
 

Data completării: 22.09.2017   Semnăturile:    _____________________ 
 
            

    
 


