
FIȘA DISCIPLINEI 

 

               1.Date despre program 

 

1.1 Instituția de învățământ superior 

 

Universitatea din București 

1.2 Facultatea Facultatea de Istorie 

1.3 Departamentul 

 

Relații Internaționale și Istorie Universală 

1.4 Domeniul de studii Relații internaționale și studii europene 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studiul/Calificarea Relații internaționale și studii europene 

 

          2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept Internaţional 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de seminar   

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul 

disciplinei 

DF-

DO 

 

         3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 3.2 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învățământ 42 3.5 Din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp: 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren: 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri: 12  

Tutoriat: 8 

Examinări: 3 

Alte activităţi: 5 

3.7 Total de ore de studiu individual 83  

3.8 Total de ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

 

           4. Precondiții (acolo unde este czul) 

4.1. De curriculum  

4.2.De competențe  

 

          5. Condiții(acolo unde este cazul) 

5.1. De desfășurare a cursului  

5.2. De desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          6. Competențele specifice acumulate 

 

Com

pete

nțe 

Prof

esio

nale: 

  
▪ Utilizarea și cunoaşterea conceptelor de bază, regulilor şi a problematicii dreptului 

internaţional public şi ale sistemului legal internaţional; înţelegerea surselor şi subiecţilor 

dreptului internaţional; 

▪ Înţelegerea mecanismului de soluţionare a diferendelor între state; a modului în care 

operează justiţia internaţională; 

▪ Explicarea şi interpretarea unor idei, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi 

practice ale acestei discipline; identificarea şi aplicarea principiilor legale internaţionale 

în studerea unor  cazuri din politica internaţională ; 

▪ capacitatea de a critica regulile dreptului internaţional actual sau anumite reglementări 

propuse; 

▪ Elaborarea proiectelor europene si internaţionale Î 

▪ nţelegerea procesului de formare a normelor dreptului internaţional; 

▪ Cunoaşterea limitelor exerciţiului jurisdicţiei statelor asupra persoanelor şi teritoriului; 

▪ Înţelegerea funcţionării mijloacelor de soluţionare paşnică a diferendelor şi a noţiunilor 

de bază referitoare la răspunderea statelor; Î 

▪ nțelegerea elementelor fundamentale referitoare la organizaţiile internaţionale; 

▪ Însușirea noţiunilor de bază privind principalele organizaţii internaţionale: ONU, NATO; 

Consiliul Europei, OSCE. 

▪ Înţelegerea elementelor statului ca subiect de drept internaţional; 

▪ Explicarea regulilor privind recunoaşterea statelor şi guvernelor şi succesiunea statelor; 

▪ Înţelegerea mecanismului negocierii și încheierii tratatelor; 

Com

peen

țe 

Tran

sver

sale: 

 

▪ Dezvoltarea gândirii analitice a studentului şi stimularea aplicarii teoriilor şi conceptelor 

însuşite problemelor sociale; 

▪ Oferirea unei anumite deschideri şi stimularea cercetării în domenii care nu au fost 

studiate în timpul cursului 

▪ dezvoltarea abilităţii de a înţelege şi a formula puncte de vedere diferite asupra unor 

situaţii internaționale conflictuale; 

▪ valorificarea propriului potenţial în activităţile de cercetare ştiinţifică; 

 

  

             7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

● Introducerea studenţilor în domeniul dreptului internaţional public, al 

principiilor şi normelor juridice realizate cu scopul de a reglementa 

raporturile între state şi dintre acestea şi alte entităţi internaţionale. 

7.2. Obiectivele specifice ● Formarea unei baze conceptuale indispensabile înţelegerii profunde a 

fenomenului politic internaţional contemporan; 

● Înţelegerea mecanismelor care acţionează în societatea internaţională. 

● Formarea unei opinii personale raţionale asupra utilităţii şi a caracterului 

normativ al dreptului internaţional. 

 

 

            8. Conținuturi 

 

8.1.Curs 

 

Metode de predare Observații 

I.  Introducere în materia dreptului internaţional public 
 

Prelegere 

Expunere 

 



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 

Exemplificare 

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 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

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 

  

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

IV. Ordinea juridică internaţională 
 
4.1. Ordinea juridică internaţională (Sistemul dreptului internaţional) 
4.2. Raportul dintre ordinea juridică internaţională şi cea internă 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

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  

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

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 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

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 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

VIII. Statul  
8.1. Statul – subiect de drept international. Definiţie şi elemente 
constitutive 
8.2. Neutralitatea statelor 
8.3. Recunoaşterea statelor şi a guvernelor 
8.4. Succesiunea statelor 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

IX.         Organizaţiile internaţionale interguvernamentale 
9.1. Definiţie şi elemente constitutive 
9.2. Personalitatea si capacitatea juridice ale organizației 
internaționale - caracteristici  
9.3. Clasificarea organizaţiilor internaţionale 
9.4.         Principalele organizații internaționale 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

X.          Subiectele atipice de drept internaţional şi alte entităţi 
internaţionale 
10.2.      Vaticanul şi Ordinul Suveran Militar de Malta   
10.3. Popoarele şi mişcările de eliberare naţională 
10.4. Organizaţiile internaţionale neguvernamentale 
10.5. Poziția societăţilor transnaţionale și a indivizilor în dreptul 
internaţional 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

XI. Populaţia în dreptul internaţional 
11.1. Populaţia. Cetăţenia 
11.2. Regimul juridic al străinilor. Dreptul de azil 
11.3. Expulzarea şi extrădarea 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 



11.4. Refugiaţii şi persoanele strămutate 

XII. Soluţionarea paşnică a diferendelor internaționale (I) 
12.1. Noţiunea de diferend. Clasificarea mijloacelor de soluţionare 
paşnică a diferendelor 
12.2. Mijloace politico-diplomatice de soluţionare paşnică a 
diferendelor: negocierea, bunele oficii, medierea, concilierea, ancheta 
internaţională 
12.3.      Soluționarea diferendelor în cadrul organizațiilor 
internaționale 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

XIII. Soluţionarea paşnică a diferendelor internaționale (II) 
13.1. Mijloace jurisdicţionale de soluţionare paşnică a diferendelor 
13.2. Curtea Internaţională de Justiţie.  
13.3. Arbitrajul internaţional.  

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

XIV.      Răspunderea internațională 
14.1. Răspunderea pentru fapte internaţionale ilicite. Aspecte generale 
14.2.      Fundamentul răspunderii internaționale pentru fapte ilicite 
14.2. Condiţiile necesare pentru existenţa unui fapt ilicit. Cauze ce 
exclud caracterul ilicit 
14.3. Formele de reparare a prejudiciului. Contramăsurile 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 

Definiţie. Rolul, scopul şi trăsăturile dreptului internaţional Studiu de caz  

Apariţia şi evoluţia istorică a dreptului internaţional Studiu de 

caz/Dezbatere 

 

Dreptul internaţional al drepturilor omului Studiu de 

caz/Dezbatere 

 

Aspecte legale ale luptei împotriva terorismului Studiu de 

caz/Dezbatere 

 

Bibliografie obligatorie 
 
Ion Gâlea, Manual de drept international, Ed. Hamangiu, 2021 

Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Drept internaţional public. Sinteze, Ed. Ch Beck, 2018 (Ediţia a IX-a); 

 
Bogdan Aurescu, Ion Galea, Elena Lazar, Ioana Oltean, Scurtă culegere de jurisprudență, Ed. Hamangiu, 2018 

 
Bibliografie suplimentară 
 
Raluca Miga-Beşteliu, Drept internaţional. Introducere în dreptul internaţional public, vol. I, ed. CH-Beck, 2014 (Ediția a 
III-a); 

 
Oppenheim, International Law. A Treatise, London, 3rd Ed. 1969; 

 
James Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, Oxford, 2012; 

 
M.N. Shaw, International Law, Cambridge, 2018 (Ediția a VIII-a) ; 

 
D.J. Harris, Cases and Materials on International Law, Thomson Sweet&Maxwell, Londra, 2010 (Ediția a VII-a); 

 
Henkin, Schachter, Pugh, Cases and Materials on International Law, West Publishing, 1995; 

 
Patrick Dailler, Alain Pellet, Mathias Forteau  Droit international public, 8e Ed., LGDJ, 2009 

 
Dominique Carreau, Fabrizio Marella, Droit international, 11e Ed., Pedone, 2012; 

 
P.M.  Dupuy, Y. Kerbrat, Droit international public, Dalloz, 13e Ed., 2016 
Revista Română de Drept Internaţional,  www.rrdi.ro  
 

http://www.rrdi.ro/


 
 
 
 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului:  

● Disciplina a fost elaborata in concordanta cu lucrarile din domeniu, publicate în țara și străinătate. 

● Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor instituțiilor 

de profil sau al unor conferințe știintifice internationale, inclusiv dezbateri în cadrul revistelor de 

circulație internațională. 

 

 

 

         10. Evaluare 

 

  Tip activitate 

 

10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3.Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs 

 

 

 

Înțelegerea 

conceptelor și 

noțiunilor cu care 

operează dreptul 

internațional 

 

Răspunsurile la examen 

/colocviu/lucrări practice 

 

70% 

10.5 Seminar/laborator 

 

Capacitatea de 

aplicare a noțiunilor 

expuse 

activităţi aplicative atestate/ 

laborator/ lucrări practice/ proiect 

etc 

 

20% 

Însuşirea 

problematicii tratate 

la curs şi seminar; 

teste pe parcursul semestrului 10% 

10.6.Standard minim 

de performanță 

Cunoașterea și operarea cu conceptele și noțiunile de bază  utilizate. 

 

 

 

  

 

 

  

  Semnătura titularului de curs    Semnătura titularului de seminar 

                

   Semnătura directorului de departament 

          

 

 

 

 


