FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Drept
Drept public
Drept
I - Licență
Drept

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
2.5 Semestru
II

Drept internațional public
Lect. univ. dr. Carmen Moldovan
Lect. univ. dr. Carmen Moldovan
2.6 Tip de evaluare
2.7 Regimul discipinei*
I
E

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
din care: 3.2
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.3 seminar/laborator
4
2
curs
din care: 3.5
3.4 Total ore din planul de învăţământ
3.6 seminar/laborator
56
28
curs
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ...................................

ore
20
10
11
1
2
0

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

44
100
4

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

Teoria generală a dreptului, Drept constituțional
Aferente disciplinelor menționate anterior

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

-

5.2 De desfăşurare a seminarului/
laboratorului

-

2
28

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a principiilor fundamentale ale dreptului internațional public și ale conceptelor
specifice acestei discipline.
C2. Identificarea corectă a instituțiilor juridice și a regimului juridic aplicabil acestora.
C3. Analizarea consecințelor nerespectării regulilor dreptului internațional public.
C4. Interpretarea actele juridice internaționale.
C5. Identificarea jurisdicțiilor internaționale și a diferențelor dintre acestea și sistemul intern.

CT1. Abordarea unor cazuri practice din jurisprudența internațională, prin folosirea argumentelor
ştiinţifice solide specifice materiei.
CT2. Identificarea disfuncționalităților în anumite domenii ale dreptului internațional public și
formularea unor posibile soluţii.

7.2 Obiectivele
specifice

7.1 Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
Studenţii urmează să dobândească o privire de ansamblu referitoare la rolul dreptului internațional
public în societatea internațională actuală, pornind de la următoarele aspecte esențiale: specificul
acestuia ca ramură de drept, raportul dintre ordinea juridică internă și cea internațională, sursele
dretului internațional și evoluția acestora, sistemul principiilor fundamentale, competențele subiecților
specifici, răspunderea internațională a statelor, sistemul instituțiilor Organizației Națiunilor Unite și
funcționarea acestora, protecția populației la nivel internațional, dreptul internațional al tratatelor,
soluționarea diferendelor internaționale.

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Explice caracteristicile dreptului internațional public și instituțiile fundamentale ale acestuia.
 Utilizeze noțiuni și concepte specifice dreptului internațional public.
 Descrie stadiul actual al dreptului internațional public cu privire la aspectele studiate.
 Analizeze conținutul normelor dreptului internațional în diferite domenii și raporturile de
interdependență dintre state.

8. Conţinut
8.1

1.

2.

Curs
Noțiuni introductive: Definirea și
trăsăturile specific ale dreptului
internațional public; Distincții între
dreptul internațional public și dreptul
internațional privat ; Diviziuni ale
dreptului ale dreptului internațional
public; Repere ale evoluției istorice a
dreptului internațional public
Codificarea dreptului internațional
public; Particularitățile normei de drept
internațional public; Ierarhia normelor
dreptului internațional public ; Raportul
dintre dreptul intern și dreptul

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

2

2

internațional

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Sursele (izvoarele) dreptului
internațional public : Distincția surse
formale-surse materiale; Sediul materiei;
Distincția surse (izvoare) principale –
surse (izvoare) subsidiare; Sursele
principale de drept internațional public;
Tratatul internațional; Cutuma
internațională; Alte surse ale dreptului
internațional public; Actele unilaterale în
dreptul internaţional public
Mijloace auxiliare (surse auxiliare) ale
dreptului internațional public; Principiile
fundamentale ale dreptului internațional
public
Dreptul internațional al tratatelor:
Consideraţii generale; Clasificarea
tratatelor; Condițiile de validitate ale
tratatelor internaționale; Încheierea
tratatelor
Rezerva la tratatele internaționale;
Intrarea în vigoare a tratatelor;
Înregistrarea tratatelor; Efectele
tratatului internațional; Aplicarea
tratatelor internaţionale, Interpretarea
tratatelor internaţionale; Încetarea
tratatelor internaţionale
Statul – subiect originar de drept
internaţional public ( identificarea
subiecților de drept internaţional public;
Statul, ca subiect primar de drept
internațional public - noţiune şi
elemente; Imunitatea de jurisdicție și de
execuție; Răspunderea internațională a
statelor – consecință a exercitării
competențelor acestora
Recunoaşterea statelor şi a guvernelor;
Neutralitatea statelor, Teritoriul de stat element material al statului; Alți subiecți
de drept internațional public
Protejarea populaţiei în dreptul
internaţional public : Noţiuni introductive;
Cetăţenia; Protecţia diplomatică;
Conflictele de cetăţenie
Regimul juridic al străinilor; Refugiaţii;
Dreptul de azil
Organizaţiile interguvernamentale –
subiecți secundari de drept internaţional
public : Noţiune; Elementele constitutive
ale organizațiilor internaționale;
Structura instituţională a organizației
internaționale; Clasificarea organizațiilor
internaționale

2

2
Prelegere didactică,
Conversație
Problematizare
Interacțiune cu studenții

2

2

2

2

2

2

2

Rolul central al ONU în relațiile dintre
state: Scopurile și principiile ONU;
12. Sistemul ONU;Soluţionarea diferendelor
în cadrul organizaţiilor internaţionale
regionale
Soluționarea diferendelor internaționale:
Consideraţii generale; Principiul
soluționării pașnice a diferendelor
internaționale; Noţiunea de „diferend”;
13.
Categoriile de mijloace paşnice de
soluţionare a diferendelor internaţionale;
Mijloace politico-diplomatice de
soluționare a diferendelor
Mijloace cu caracter jurisdicţional de
soluționare a diferendelor : Arbitrajul
14.
internaţional; Jurisdicţia internaţională
permanentă
Bibliografie

2

2

2

Acte normative internaționale
- Carta O.N.U.;
- Statutul C.I.J.;
- Declaraţia asupra principiilor dreptului internaţional...(Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr.5625/1970);
- Declaraţia universală a drepturilor fundamentale ale omului, New York, 1948;
- Convenţia internaţională privind dreptul tratatelor, Viena, 1969;
- Proiectul de articole al Comisiei de Drept Internațional cu privire la răspunderea internațională a statelor,
2001;
- Convenția ONU privind statutul refugiaților, 1951.
Lucrări de specialitate
- A. Cassese, International Law, Second Edition, Oxford University Press, New York, 2005
- J. Crawford, Brownlie`s Principles of International Law, ninth edition, Oxford University Press, 2019
- V. Constantin V., Drept internaţional, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010
- E. Decaux, O. de Frouville, Droit international public, 10e édition, Dalloz, Paris, 2016
- I. Gâlea, Dreptul tratatelor, Ed. C.H. Beck, București, 2015
- R. Miga-Beşteliu, Drept internaţional public, vol. I, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010.
- R. Miga-Beşteliu, Drept internaţional public, vol. II, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014.
- L. M. Crăciunean, Drept internațional umanitar, Editura Hamangiu, București, 2019
- C. Moldovan, Drept internațional public. Principii și instituții fundamentale, ediția a II-a, Editura Universul
Juridic, București, 2019
- A. Năstase, B. Aurescu, Drept internaţional public. Sinteze, Editura CH Beck, 2015
- I. Gâlea, Dreptul tratatelor, Ed. C.H. Beck, București, 2015
- L. Bojin, Manual de relații și organizații internaționale pentru studenții la drept, Editura Universității de Vest,
Timișoara, 2018
- B. Selejan-Guțan, L. M. Crăciunean, Drept internațional public, Ediția a 2-a, Editura Hamangiu, București,
2014
Adrese web
www.icj-cij.org;
www.un.org;

www.unhcr.org;
www.icc-cpi.int
8.2

Seminar / Laborator

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

1.

Particularitățile dreptului internațional
public

Dezbateri, conversație,
problematizare

2

2.

Raportul dintre dreptul intern și dreptul
internațional

Conversație, problematizare,
studiu de caz

2

3.

Susele dreptului internațional public și
ierarhia acestora

Conversație, problematizare,
studiu de caz

2

4.

Cutuma internațională; Sursele auxiliare
ale dreptului internațional public

Conversație, problematizare,
studiu de caz

2

5.

Principiile fundamentale ale dreptului
internațional public

Conversație, problematizare,
studiu de caz

2

Dreptul tratatelor. Condiții de validitate.
Încheierea tratatelor internaționale
Rezerva la tratatele internaționale.
Interpretarea și aplicarea tratatelor
internaționale
Statul- subiect primar de drept
internațional. Elementele statului.
Imunitatea de jurisidicție și execuție.
Răspunderea statului pentru fapte
internaționale ilicite
Recunoașterea statelor. Succesiunea
statelor

Conversație, problematizare,
studiu de caz

2

Conversație, problematizare,
studiu de caz

2

Conversație, problematizare,
studiu de caz

2

Conversație, problematizare,
studiu de caz

2

6.
7.

8.

9.
10.

Cetățenia și protecția diplomatică

Conversație, problematizare,
studiu de caz

2

11.

Regimul juridic aplicabil străinilor și
anumitor categorii de străini

Conversație, problematizare,
studiu de caz

2

12.

Controverse privind calitatea de subiect
de drept internațional

Conversație, problematizare,
studiu de caz

2

13.

Rolul ONU

Conversație, problematizare,
studiu de caz

2

14.

Soluționarea pașnică a diferendelor
internaționale

Conversație, problematizare,
studiu de caz

2

Bibliografie
Conform bibliografiei generale.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul disiciplinei este în concordanță cu cadrul actual al domeniului dreptului internațional public, în
privința aspectelor menționate în structura cursului și a temelor de seminar.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

- folosirea corectă a

Examen oral (alternativ: se

10.3 Pondere în
nota finală (%)
50 %

cunoștinţelor
asimilate;
- asimilarea limbajului de
specialitate;
- însușirea elementelor de
ansamblu cu privire la
importanţei disciplinei
studiate şi a specificului
acesteia.

vor folosi mijloace on-line examen oral pe platforma
stabilită la nivel instituțional
-MS Teams sau test grilă
pe platforma e-learning/MS
Teams)

- capacitatea și
disponibilitatea de aplica
noțiunile noi, specifice
Teme, referate, lucrări
disciplinei;
scrise (alternativ: se vor
10.5 Seminar/ Laborator
- capacitatea de a identifica
folosi mijloace de
50%
interacțiunea dintre diferite
comunicare on-line)
instituții juridice;
- interesul pentru studiul
individual.
10.6 Standard minim de performanţă
Îndeplinirea standardelor minime de performanţă presupune stăpânirea noțiunilor juridice de specialitate ale
materiei.

Data completării

Titular de curs

Titular de seminar

20.09.2021

Lect. univ. dr. Carmen Moldovan

Lect. univ. dr. Carmen Moldovan

Data avizării în departament
24.09.2021

Decan
Conf. univ. dr. I.M. Costea

