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FISA DISCIPLINEI 

 

Denumirea disciplinei JURISDICŢII INTERNAŢIONALE 
Codul 
disciplinei 

D.D.4.8.21 

Anul de studiu IV Semestrul* 8 Tipul de evaluare finală (E / V / C) C 

Categoria formativă a disciplinei  

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

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob. Numărul de credite 3 

Total ore din planul de învăţământ 24 Total ore studiu individual 48 Total ore pe semestru 72 

Titularul disciplinei Prof.univ.dr. Bogdan Lucian Aurescu 

* 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) 

Departament 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  
 
 24 24 -   

** 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 4 

2. Studiu dupa manual, suport de curs 5  9. Pregatire examinare finală 17 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 3  10. Consultaţii 1 

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

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

5  12. Documentare pe INTERNET 1 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 4  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregatire lucrări de control 2  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 48 
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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 principiilor de exercitare a jurisdicţiei internaţionale; 
- însuşirea elementelor referitoare la funcţionarea instanţelor internaţionale 
- înţelegerea noţiunilor de bază în ceea ce priveşte structura instanţelor internaţionale 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi 

a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

- înţelegerea mecanismelor referitoare la sesizarea instanţelor internaţionale; 
- explicarea modalităţilor de atribuire a competenţelor unei instanţe internaţionale; 
- înţelegerea mecanismului excepţiilor prealabile în faţa unor instanţe internaţionale. 

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 

specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

- cunoaşterea jurisprudenţei instanţelor internaţionale şi a instanţelor arbitrale; 
- implicarea în simularea unui proces în faţa unei instanţe internaţionale; 
- comentarea unor hotărâri pronunţate de instanţele internaţionale   

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; 
- implicarea în dezbaterea unor teme de interes în domeniul dreptului diplomatic şi consular şi al 
dreptului internaţional, în general.    
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Tabla de materii 

 
1. Jurisdicţiile internaţionale  -  prezentare generală, trăsături specifice, rolul şi contribuţia 
jurisdicţiei internaţionale la crearea, aplicarea si dezvoltarea dreptului internaţional. Caracterul 
facultativ al jurisdicţiei internaţionale. Clasificarea instantelor internationale 
2. Comparaţie între jurisdicţia internaţionala si arbitrajul internaţional. Modalităţile generale şi 
specifice de atribuire a competenţei unei instanţe internaţionale. Compromisul, clauza 

compromisorie, declaratiile facultative, forum prorogatum  
3. Arbitrajul international. Curtea Permanenta de Arbitraj; Spete arbitrale fundamentale si din 
jurisprudenta CPA 
4. Curtea Permanenta de Justitie Internationala; Hotărâri fundamentale din jurisprudenţa CPJI 
5. Curtea Internaţională de Justiţie: prezentare generală – scurt istoric, compoziţie, dreptul 
aplicabil, competenţa,  procedura.  Jurisprudenţa Curţii Internaţionale de Justiţie. Implicarea 

României în cazul Delimitarea maritimă în Marea Neagră (România c. Ucraina).  
6. Tribunalul Internaţional pentru Dreptul Mării. Prezentare generală. Speţe fundamentale din 
jurisprudenţa acestuia. 
7. Curtea Europeana de Conciliere şi Arbitraj a O.S.C.E. 
8. Jurisdicţia Penală Internaţională. Prezentarea Tribunalelor penale internaţionale 
specializate:Tribunalul International Penal pentru fosta Yugoslavie, Tribunalul International 
Penal pentru Ruanda. Speţe fundamentale din jurisprudenţa acestora.  
 9. Tribunalele pentru Cambodgia, Sierra Leone, Irak, Liban, Timorul de Est. Speţe 
fundamentale din jurisprudenţa acestora.  
10. Curtea Penală Internaţională:creare, competenta,structura, perspective 
11. Elemente generale privind Curtea Europeană a Drepturilor Omului: prezentare, scurt 
istoric, compoziţie, drept aplicabil competenţa, procedura. Alte jurisdicţii în materia drepturilor 
omului – Curtea Interamericană a Drepturilor Omului, Curtea Africană a Drepturilor Omului şi 
Popoarelor  
12. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Încadrarea CJUE în noţiunea de jurisdicţie 
internaţională – particularităţile jurisdicţiei CJUE prin raport cu specificul ordinii juridice 
comunitare. Exemple de speţe fundamentale. 
13. Arbitrajul în materia regimului juridic al investiţiilor – CIRDI. Mijloace jurisdicţionale de 
soluţionare a diferendelor în sistemul OMC. Repere jurisprudenţiale 

      14. Conflictul de competenţe ale instanţelor jurisdicţionale şi problema fenomenului “forum 
shopping”. 
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Tribunals, Oxford University Press, 2004 

 

13. Revista Romana de drept Internaţional nr. 1-16 (2004-2016) 
 
 
 

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) 

90% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator  

 
- testarea periodică prin lucrări de control   

- testarea continuă pe parcursul semestrului  

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 10% 
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- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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 minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

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    Semnătura titularului: ____________________ 


