
 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

Anul universitar 2021-2022 

 

Anul de studiu II  / Semestrul I 

 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  De Drept și Științe Sociale 

1.3. Departamentul  Științe Juridice și Administrative 

1.4. Domeniul de studii Drept 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/calificarea* Drept 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Drept internațional public 2.2. Cod disciplină  DR II 4 

2.3. Titularul activităţii de curs Lect.univ.dr. Pleșa Ioana-Andra 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Lect.univ.dr. Pleșa Ioana-Andra 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de evaluare 

(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, F 

– facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe saptamana 3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţămînt 

42 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat - 

Examinări 12 

Alte activităţ - 

 

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore din planul de învăţământ* 42 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite** 4 

 

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 Condiții materiale : Sală dotată cu tablă și videoproiector 

Studenţii vor interveni/participa în/la prelegere, atât prin prezentarea şi analiza 

fişelor tematice specifice cursului,cât şi prin analize de text/document/documente 

primare şi secundare, lucrări generale şi speciale.  

În funcție de evoluția contextului epidemiologic , având în vedere Pandemia 

generate de SARS-CoV2 , în cazul necesității  desfășurării online : Platforma 

Microsoft Teams. 

 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Seminarul se va defășura în săli cu echipament adecvat, asemeni cursului.  

Studenții vor realiza proiecte,vor analiza studii de caz,vor face analize și 

interpretare de text.  În cazul desfășurării online: Platforma Microsoft Teams 

  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale 

C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi 

dreptul altor state 

Competenţe transversale Dispoziția pentru o implicare activă în procesul optimizării sistemului juridic, în sensul promovării unui 

sistem de valori culturale, morale şi civice specifice societăţilor democratice. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei             Studiul principiilor Dreptului internațional public, al izvoarelor, al 

elementelor specifice disciplinei, pentru o bună cunoaștere a acestora. 

          Analizarea elementelor constitutive ale statelor, ca subiecte principale de 

drept internațional, precum şi a modului concret de îndeplinire a rolului  de 

organizare a societăţii, în raport cu nivelul de cunoaştere şi cu interesele globale şi 

regionale.  

            Analizarea mecanismelor care asigură respectarea normelor de drept 



internaţional, precum şi a modalităţilor practice de intervenţie a comunităţii 

internaţionale atunci când unul dintre subiecții dreptului internaţional încalcă 

principiile fundamentale sau nu-şi respectă angajamentele asumate prin acordurile 

semnate. 

            Tratarea comparativă a izvoarelor de drept intern cu cele care sunt specifice 

dreptului internaţional. 

 

7.2 Obiectivele specifice Implementarea ideii de respectare a ordinii juridice internaționale de către fiecare 

stat membru al comunității internaționale. 

 

 

 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

1.Introducere în Dreptul internațional public.  

Definiţia Dreptului international. 

Obiectul. 

Rolul şi scopul Dreptului international. 

Trăsăturile Dreptului international. 

Fundamentul şi limitele Dreptului international. 

Prelegere interactivă.Dialog, 

demonstraţie,discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare. 

Timp alocat  

2 ore/ curs 

2.Izvoarele dreptului internațional public.  

Izvoarele principale. 

Izvoarele subsidiare propriu-zise: jurisprudenţa şi doctrina  

Echitatea în dreptul international 

Normele imperative de drept internaţional – jus cogens 

Prelegere interactivă.Dialog, 

demonstraţie,discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare. 

2 ore/ curs 

3.Principiile dreptului internaţional  

Noțiune, elemente specifice 

Principiile generale de drept  

Principiile fundamentale ale dreptului international  

 

Prelegere interactivă. Dialog, 

demonstraţie,discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare. 

2 ore/ curs 

4.Participanții la raporturile juridice internaționale. Subiectele dreptului 

internațional public.  

Statul ca subiect de drept internaţional .Statul – definiţie şi elemente constitutive  

Neutralitatea statelor  

Recunoaşterea statelor şi a guvernelor  

Succesiunea statelor  

Alte subiecte de drept internaţional  

Organizaţiile internaţionale ca subiect de drept internaţional  

Popoarele şi mişcările de eliberare naţională  

Organizaţiile internaţionale neguvernamentale  

Societăţile transnaţionale  

Poziţia individului în dreptul international 

Prelegere interactivă. Dialog, 

demonstraţie,discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare. 

4 ore-2 ore /curs 

5.Teritoriul în dreptul internațional public.  

Definiţia şi componenţa teritoriului  

Frontierele de stat  

Problematica modificărilor teritoriale  

Regimul spaţiilor internaţionale  

Fluviile internaţionale  

Canalele maritime internaţionale  

Dreptul mării  

Zonele polare  

Spaţiul aerian şi spaţiul cosmic 

Prelegere interactivă. Dialog, 

demonstraţie,discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare. 

4 ore-2 ore /curs 

6.Populaţia.  

Cetăţenia   

Regimul juridic al străinilor. Dreptul de azil Expulzarea şi extrădarea .Refugiaţii 

şi persoanele strămutate 

Prelegere interactivă. Dialog, 

demonstraţie,discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare. 

2 ore/ curs 

7.Dreptul tratatelor.Definiţia tratatului,elemente,denumiri,clasificare,încheiere, 

intrare în vigoare,înregistrare . 

Prevederile legislaţiei române privind tratatele 

Rezervele la tratate  

Aplicarea tratatelor  

Efectele tratatelor  

Modificarea tratatelor  

Nulitatea şi încetarea tratatelor 

Prelegere interactivă. Dialog, 

demonstraţie,discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare. 

4 ore-2 ore /curs 

8.Soluționarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale. 

Prelegere interactivă. Dialog, 

demonstraţie,discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare. 

2ore/ curs 

9.Răspunderea juridică internațională a statelor. 

Prelegere interactivă. Dialog, 

demonstraţie,discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare. 

2 ore/ curs 



10.Organizațiile internaționale. 

Organizații internaționale cu vocație universală :O.N.U. 

Organizații internaționale regionale 

Organizații internaționale cu caracter economic. 

Organizații internaționale cu rol politico-militar :O.S.C.E. 

 

 

Prelegere interactivă. Dialog, 

demonstraţie,discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare. 

4 ore-2 ore /curs 

Bibliografie obligatorie : 

1.Ioana-Andra Pleșa, Suport de curs în format electronic. Biblioteca Universității, 2021. 

2.Carmen Moldovan, Drept internațional public. Principii și instituții fundamentale.Editura Universul Juridic, București, 2019. 

3.Adrian Năstase, Bogdan Aurescu – “Drept internaţional public. Sinteze”, ediţia a 9-a, Editura CH Beck, 2018. 

4.Florian Coman, Eva Gal, Drept internațional public,Editura Pro Universitaria, București,2018. 

 

Bibliografie recomandată: 

5. Raluca Miga-Beșteliu, Drept international public. Volumul I. Editia 3, C.H. Beck, București 2014 

6.M. Shaw ,Public International Law, ediţia a 7-a, Editura Cambridge Univ. Press, 2014 8. D. Carreau - “Droit international.”, ediţiile 9 (2007) şi 

10 (2009), Editions A Pedone . 

7.D.J. Harris, International Law. Cases and Materials, ediţiile 6 (2004), 7 (2010), Editura Sweet & Maxwell . 

8.2. Seminar-laborator   

1.Analiza aspectelor teoretice fundamentale  ale disciplinei (noțiune, principii, 

subiecte, izvoare). 

Dezbatere;Întrebări tip grilă. 2 ore/ seminar 

2. Teritoriul în dreptul internațional public. Aspecte privind cooperarea statelor 

în vederea prevenirii modificărilor teritoriale. 

 

Dezbatere;Analiza de 

text/prezentare proiect 

2 ore/ seminar 

3. Regimul juridic al mării teritoriale și zone maritime cu regim special. 

 

Dezbatere;Analiza de text/ 

prezentare proiect 

2ore/ seminar 

4. Zone cu regim juridic special ( zone demilitarizate, regimul juridic al Arcticii 

și al Antarcticii). 

 

Dezbatere;Analiza de text/ 

prezentare proiect 

2 ore/ seminar 

5. Populaţia. Aspecte  fundamentale privind statutul refugiaților. 

Dezbatere;Analiza de text/ 

prezentare proiect 

2 ore/ seminar 

6. Drept internațional umanitar.Protecţia civililor în conflictele armate. 

 

Dezbatere;Analiza de text/ 

prezentare proiect 

2 ore/ seminar 

7. Răspunderea juridică internațională a statelor. 

 

Dezbatere;Analiza de text/ 

prezentare proiect 

2 ore/ seminar 

*În condițiile în care studenții sunt interesați de alte teme care fac obiectul dreptului internațional public, acestea vor fi dezbătute în cadrul 

seminariilor în limita timpului alocat. 

Bibliografie  

1.Ioana-Andra Pleșa, Suport de curs în format electronic. Biblioteca Universității, 2021. 

2.Mădălina Cocoșatu, Drept internațional public. Sinteze și aplicații. Editura Pro Universitaria, București, 2016. 

3.Dragoș Chilea, Drept internațional public- 300 de întrebări și răspunsuri. Editura Hamangiu, 2014. 

4.Ion Diaconu, Răspunderea internațională în Dreptul internațional.Editura Pro Universitaria, București,2013. 

 

 

 

 

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi 

din domeniul aferent programului 

Conținuturile disciplinei sunt astfel stabilite încât să fie conforme așteptărilor asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul 

juridic și administrativ. Fără o cunoaștere a noțiunilor de drept internaționațional public, înțelegerea fenomenului juridic national este mai dificilă.  

 

9. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Evaluare finală Exemen oral  100% 

10.5 Seminar/laborator - - - 

10.6 Standard minim de performanţă: nota minim 5 

 Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă data.  

Pentru promovarea examenului studentul trebuie să dovedească prin răspunsul la întrebările adresate că și-a însușit un minim de cunoștiințe în ceea 

ce privește disciplina drept internațional public, cunoscând semnificația unor noțiuni ca: izvoarele dreptului internațional public, obiectul dreptului 

internațional public, principiile dreptului internațional public, subiectele dreptului internațional, noțiunea de tratat, noțiunea de diferend. 

 * Studenții care elaborează proiecte/ referate vor fi punctați cu 1 sau 2 puncte în plus la nota finală (în funcție de calitatea materialului prezentat în 

cadrul seminarului).  

*Studenții care nu eleborează proiecte/referate pot obține nota maximă dacă dovedesc o cunoaștere aprofundată a temelor enunțate anterior. 

Metoda de evaluare: examen oral/ 2 subiecte existente  pe biletul extras aleatoriu de student. *În funcție de context studentului îi pot fi adresate 

întrebări suplimentare.  

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

13.09.2021                                                                                      

          

Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 

   



 

 



 


