FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea /
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Anul universitar
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Coordonator de disciplină
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” Galați
de Drept
Drept Public şi Drept Privat
Drept
Licenţă
Drept
Învăţământ cu Frecvenţă Redusă
2019-2020

DREPT DIPLOMATIC ȘI CONSULAR
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
Asist.univ.dr. Varvara COMAN
IV 2.6 Tipul de evaluare
E4 2.7 Regimul
disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Total ore din planul
42 din care: 3.2
28 3.3
14
3.4
de învățământ
S.I.
Seminar
Laborator
3.6 Distribuția fondului de timp pentru studiu individual suplimentar
Studiul individual după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminar,activităţi aplicative asistate, laboratoare, teme, referate, portofolii, teste și eseuri
Examinări
Alte activități
3.7 Total ore de studiu individual suplimentar
58
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Numărul de credite
4

3.5 P

ore
20
10
14
2
10

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

• Drept internațional public
Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a SI
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului

•
•

Conexiune internet
sală de seminar dotată cu videoproiector și acces la Internet

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
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Competențe profesionale

C.3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice
internaţionale
CUNOȘTINȚE
- Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc şi european şi a principalelor instrumente
juridice internaţionale care au relevanţă pentru dreptul diplomatic și consular;
- Explicarea şi interpretarea normelor juridice naţionale, a celor europene şi a prevederilor internaţionale
prin utilizarea cunoştinţelor însuşite;
- Identificare prevederilor legale din ordinea juridică internaţională, aplicabile într-un context determinat;
- Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris și oral, și a instrumentelor de logică juridică pentru
explicarea şi interpretarea conceptelor şi teoriilor specifice domeniului dreptului diplomatic și consular;
ABILITĂȚI
- Reflexia critică şi constructivă prin utilizarea limbajului juridic de specialitate şi a unor instrumente de
logică juridică, în elaborarea unor argumentări specifice disciplinei Drept diplomatic și consular, în scris
şi oral;
- Creativitate şi inovare prin utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor,
teoriilor şi metodelor consacrate în domeniul disciplinei Drept diplomatic și consular;
- Realizarea studiului juridic şi distingerea între prevederile relevante faţă de cele irelevante care au
incidenţă în rezolvarea unor situaţii specifice;
- Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislaţiei internaţionale în vigoare;
C.4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european
şi dreptul altor state
CUNOȘTINȚE
- Definirea conceptelor şi analiza acestora, precum şi a metodelor şi teoriilor utilizate în interpretarea şi
compararea instituţiilor din dreptul diplomatic și consular;
- Interpretarea raportului dintre instituţiile dreptului român şi cele ale dreptului european şi dreptului altor
state prin utilizarea metodelor comparative şi interpretative;
- Interpretarea şi evaluarea metodelor specifice ce pot fi utilizate pentru determinarea raportului dintre
instituţiile dreptului naţional, ale dreptului european şi ale dreptului altor stat;
ABILITĂȚI
- Realizarea de corelaţii şi comparaţii între instituţii ale sistemului de drept naţional, european şi cele ale
altor state într-un context determinat, cu utilizarea metodelor şi tehnicilor;
- Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea metodelor de comparare a legislaţiei naţionale,
europene şi a legislaţiei altor state;
- Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind raportul dintre instituţiile de drept naţional, cele de
drept european şi cele din dreptul altor state.

Competențe
transversale

CT 1 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deonotologice
specifice domeniului dreptului diplomatic și consular;
CT 2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Cursul de Drept diplomatic și consular vizează să aprofundeze una dintre
ramurile importante ale dreptului internațional public, însușirea de către
studenți a noţiunilor specifice dreptului diplomatic şi consular, a principiilor
pe baza cărora funcţionează această ramură de drept, dezvoltarea capacității
de a interpreta normele de drept diplomatic și consular în raport cu situaţiile
concrete, explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale acestei discipline. Obiectivele
disciplinei rezonează cu logica internă a planului de învăţământ şi vizează o
justă îmbinare a perspectivei general-teoretice asupra dreptului cu aceea de
specialitate.
• identificarea relaţiilor diplomatice și relațiilor consulare în sistemul
relaţiilor internaţionale;
• însușirea de către studenți a noţiunilor specifice dreptului diplomatic
şi consular, a principiilor pe baza cărora funcţionează această ramură de
drept;
• definirea conceptului de izvor de drept diplomatic și consular,
enumerarea şi caracterizarea acestor izvoare;
• precizarea importanţei codificării dreptului diplomatic și consular;
• prezentarea subiectelor de drept diplomatic și consular și a raporturilor
dintre ele;
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• analizarea principalele instrumente juridice de drept diplomatic și
consular în contextul evoluției acestor reglementări și a relațiilor dintre
state;
• corelarea legislației interne cu legislația altor țări și cu tratatele și
convențiile internaționale și realizarea unei viziuni integratoare asupra
fenomenologiei juridice a relațiilor diplomatice și consulare dintre state;
• dezvoltarea capacității de a interpreta normele de drept diplomatic și
consular în raport cu situaţiile concrete, explicarea şi interpretarea unor
idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale
acestei discipline, corelarea legislaţiei interne cu legislaţia altor ţări şi cu
tratatele şi convenţiile internaţionale în vederea unei viziuni integratoare
asupra fenomenologiei juridice a relaţiilor dintre state;
• dezvoltarea capacității de a susţine un discurs logic, coerent, de a
argumenta opiniile, de a formula concluzii originale, de a utiliza corect
limbajul juridic;
• dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză, de evaluare şi
autoevaluare, de adaptare la noi situaţii.
8. Conținuturi
8.1 SI (Studiu individual)

Nr. ore

1. DREPTUL
DIPLOMATIC:
NOŢIUNI
INTRODUCTIVE
1.1. Noţiunea, definirea şi caracteristicile dreptului
diplomatic
1.2. Izvoarele dreptului diplomatic
1.3. Codificarea dreptului diplomatic
1.4. Interacţiunea dintre dreptul diplomatic, diplomaţie,
politica externă şi morala internaţională
2. RELAŢIILE DIPLOMATICE
2.1. Noţiunea de relaţii diplomatice
2.2. Stabilirea şi încetarea relaţiilor diplomatice
3. MISIUNILE DIPLOMATICE
3.1. Misiunile diplomatice – categorii, structură, organizare
3.2. Înfiinţarea şi încetarea unei misiuni diplomatice
4. MEMBRII MISIUNII DIPLOMATICE
4.1. Membrii misiunii diplomatice
4.2. Numirea membrilor misiunii diplomatice
5. FUNCŢIILE MISIUNII DIPLOMATICE
5.1. Precizări preliminare
5.2. Funcţia de reprezentare
5.3. Funcţia de negociere
5.4. Funcţia de observare şi informare
5.5. Funcţia de realizare a cooperării internaţionale
5.6. Funcţia de protejare a intereselor statului acreditant şi a
cetăţenilor acestuia
6. IMUNITĂŢILE, PRIVILEGIILE ŞI FACILITĂŢILE
DIPLOMATICE
6.1. Imunităţile diplomatice
6.2. Privilegiile diplomatice
6.3. Facilităţile diplomatice
7. DREPTUL CONSULAR – NOŢIUNI INTRODUCTIVE
7.1. Noţiunea, definirea şi caracteristice dreptului consular
7.2. Izvoarele dreptului consular
7.3.
Codificarea dreptului consular
8. RELAŢIILE CONSULARE
8.1.Noţiunea de relaţii consulare, stabilirea şi încetarea
relaţiilor
consulare
8.2. Subiectele relaţiilor consulare
8.3. Scurt istoric al evoluţiei instituţiei consulare în
România
8.4. Reprezentarea consulară a cetăţeanului european
9. OFICIILE CONSULARE
9.1.Înfiinţarea şi încetarea oficiilor consulare
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Metode și procedee
didactice

Observaţii

4 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

4 ore

2 ore

2 ore
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9.2. Rangul, categoria şi clasele oficiilor consulare
10. PERSONALUL OFICIILOR CONSULARE
10.1. Personalul oficiilor consulare
10.2. Numirea şi admiterea membrilor oficiului consular
10.3. Patenta consulară şi exequaturul consular
11. FUNCŢIILE CONSULARE
11.1. Caracterizarea noţiunii de funcţii consulare
11.2. Trăsăturile funcţiilor consulare
11.3. Clasificarea funcţiilor consulare
11.4. Conţinutul funcţiilor consulare
12. IMUNITĂŢILE ŞI PRIVILEGIILE OFICIILOR
CONSULARE ŞI ALE MEMBRILOR ACESTORA
12.1.Imunităţi şi privilegii potrivit Convenţiei de la Viena
din 1963
12.2. Conţinutul imunităţilor şi privilegiilor consulare
12.3. Beneficiarii privilegiilor şi imunităţilor consulare
12.4. Începutul şi încetarea privilegiilor şi imunităţilor
consulare
8.2 Seminar
1.
DREPTUL
INTRODUCTIVE

DIPLOMATIC:

NOŢIUNI

2 ore

2 ore

2 ore

Nr.ore
2 ore

2. RELAŢIILE DIPLOMATICE

1oră

3. MISIUNILE DIPLOMATICE

1oră

4. MEMBRII MISIUNII DIPLOMATICE

1oră

5. FUNCŢIILE MISIUNII DIPLOMATICE

1oră

6. IMUNITĂŢILE, PRIVILEGIILE ŞI FACILITĂŢILE
DIPLOMATICE

1oră

7. DREPTUL CONSULAR – NOŢIUNI INTRODUCTIVE

2 ore

4

Metode și procedee
didactice
explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea, studiul
de caz, analiza, sinteza,
prezentări video, sistem
e-learning
explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea, studiul
de caz, analiza, sinteza,
prezentări video, sistem
e-learning
explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea, studiul
de caz, analiza, sinteza,
prezentări video, sistem
e-learning
explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea, studiul
de caz, analiza, sinteza,
prezentări video, sistem
e-learning
explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea, studiul
de caz, analiza, sinteza,
prezentări video, sistem
e-learning
explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea, studiul
de caz, analiza, sinteza,
prezentări video, sistem
e-learning
explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,

Observaţii
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8. RELAŢIILE CONSULARE

1oră

9. OFICIILE CONSULARE

1oră

10. PERSONALUL OFICIILOR CONSULARE

1oră

11. FUNCŢIILE CONSULARE

1oră

12. IMUNITĂŢILE ŞI PRIVILEGIILE OFICIILOR
CONSULARE ŞI ALE MEMBRILOR ACESTORA

1oră

brainstorming-ul,
problematizarea, studiul
de caz, analiza, sinteza,
prezentări video, sistem
e-learning
explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea, studiul
de caz, analiza, sinteza,
prezentări video, sistem
e-learning
explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea, studiul
de caz, analiza, sinteza,
prezentări video, sistem
e-learning
explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea, studiul
de caz, analiza, sinteza,
prezentări video, sistem
e-learning
explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea, studiul
de caz, analiza, sinteza,
prezentări video, sistem
e-learning
explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea, studiul
de caz, analiza, sinteza,
prezentări video, sistem
e-learning

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
- Suport de studiu disponibil pe platforma Sakai
- Anghel, Ion M. - Drept diplomatic şi consular - Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011
- Maftei, Jana, Drept diplomatic şi consular. Curs universitar, Editura Universitară „Danubius”, Galaţi, 2013
Bibliografie de elaborare a suportului de studiu
Alexandrescu, C., Bărbulescu, O., Fotino, N., & Iosipescu, A. (1976). Mic dicţionar diplomatic român. Bucureşti: Ed.
Politică.
Anghel, I. M. (1978). Dreptul consular. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.
Anghel, I. M. (1996). Drept diplomatic şi consular. Bucureşti: Ed. Lumina Lex.
Anghel, I. M., & Diaconu, I. (1964). Codificarea dreptului consular . Revista „Justiţia nouă”, nr.5 .
Bărbulescu, P., & all., C. I. (1979). Dicţionar diplomatic. Bucureşti: Editura Politică.
Beckett, W. (1944). Consular Immunities. British Yearbook of International Law .
Bidone, H. (1955). Consulul-precursor al diplomatului. Buenos Aires.
Bonciog, A. (1996). Drept consular. Bucureşti: Ed. Fundaţiei „România de Mâine”.
Bonciog, A. (2000). Drept consular, Ediţia a III-a. Bucureşti: Ed. Fundaţiei „România de Mâine”.
Boscontini, G. (1969). Manuale de diritto consolare. Padova: Cedam.
Burian, A. (2000). Introducere în practica diplomatică şi procedura internaţională. Chişinău: Editura Cartier.
Burian, A. (2001). Drept diplomatic şi consular. Chişinău: Editura ARC.
Burian, A. (2003). Drept diplomatic şi consular, Ediţia a II-a (revăzută şi adăugită). Chişinău.
Burian, A., & Maftei, J. (2004). Regimul de drept al activității consulare. Chișinău: Centr. Ed.-poligr. al USM.
Catrinciuc, P. G. (1999). Actele consulare efectuate de misiunile diplomatice şi consulare ale României în străinătate.
Bucureşti: Tipografia Ana.
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Delcea, M., Frăsincar, A., & Poenaru, L. (2005). Protecţia şi asistenaţa consulară a cetăţenilor români în străinătate.
Bucureşti: Editura All Beck.
do Nascimento e Silva, G. E. The Vienna Conference on Consular Relations. The International and Comparative Law
Quarterly, Vol. 13, No. 4 (Oct., 1964).
Duculescu, V., & Bădescu, G. (1971). Aspects de la practique consulaire de la Republique de Roumanie . Revue
Roumaine des Sciences Sociales, Serie de sciences juridiques, no.1, .
Ecobescu, N., & Bădescu, G. (. (1975). Relaţiile consulare ale României. Culegere de tratate, convenţii şi acorduri.
Bucureşti: Editura Politică.
Feltham, R. (2005). Ghid de diplomaţie. Iaşi: Institutul European.
Iacob, G. (1998). Introducere în diplomaţie. Iaşi: Editura Fundaţiei „AXIS”.
Klebes, H. (1991). Diplomaţia parlamentară. Institutul Român de Studii Internaţionale (IRSI), Centrul de Informare şi
Documentare al Consiliului Europei la Bucureşti.
Lee, L. (2008). Consular Law and Practice. New York: Oxford University Press.
Maftei (Taraș), J. (2003). Unele aspecte privind activitatea consulară în România. Materialele Conferința
Internațională teoretico-științifice internaționale Funcționarea Instituțiilor Democratice în Statul de Drept, 25-26
ianuarie 2003 (Bălți, Republica Moldova). Chișinău: Tipografia Centrală.
Maftei, J. (2008). Dimensiunea europeană a protecției consulare. Materialele Conferinței Internaționale „Integrare
Europeană – Realități și Perspective”, Universitatea ”Danubius” din Galați (pp. pp. 63-68). București: Editura
Didactică și Pedagogică.
Maftei, J. (2009). Aspects de la Codification du Droit Consulaire. Acta Universitatis Danubius. Juridica, vol. 5, no.1 ,
pp. 55-70.
Maftei, J. (2009). The Consular Protection of Romanian Citizens outside the Country, in Absence of Romanian
Consular Offices. Simpozionul internațional PARTICULARITAȚI ALE FENOMENOLOGIEI SOCIALE ȘI POLITICE
ÎN LUMEA CONTEMPORANA,Târgoviște, 5-6 iunie 2009. (pp. 300-310). București: Editura Hamangiu.
Maftei, J. (27-28 septembrie 2008). Caracterul interstatal al relațiilor consulare. Caietul Științific nr. 3, Materiale ale
sesiunii de comunicări științifice „Administrația publică în statul de drept”. Chișinău: Institutul de Științe
Administrative din Republica Moldova.
Maliţa, M. (1975). Diplomaţia. Şcoli şi instituţii, Ediţia a II-a, Revăzută şi adăugită. Bucureşti: Ed. Didactică şi
Pedagogică.
Maresca, A. (1966). Le relazioni consolari. Milano.
Mazilu, D. (2008). Diplomaţie europeană. Bucureşti: Editura Lumina Lex.
Năstase, A., Aurescu, B., & Gâlea, I. (2002). Drept diplomatic şi consular. Sinteze pentru examen . Bucureşti: Editura
All Beck.
Năstase, D. (2006). Drept diplomatic şi consular. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine.
Nicolson, H. (1966). Arta diplomatică. Bucureşti: Editura Politică.
Potemkin, V. e. (1962). Istoria diplomaţiei . Bucureşti: Ed. Ştiinţifică.
Preda-Mătăsaru, A. (2007). Aspecte teoretice, practice şi diplomatice româneşti în domeniul tratatelor politice.
Bucureşti: Editura Lumina lex.
Przetacznic, F. (1983). Protection of Officials of Foreign States According to International Law.
Hague/Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers.
Ramirez, R. X. (1982). Derecho Consular Mexicano . Mexico: Editorial Porrua S.A.
Riordan, S. (2004). Noua diplomaţie. Antet XX Press.
Rusu, P. (2004). Dicționar de terminologie uzuală diplomatică și de drept internațional. București: Editura Cartea
Universitară.
Sacristan, J. T. (1993). Derecho Consular. Guia Practica de los Consulados de Espana . Madrid: Imprenta del
Ministerio de Asuntos Exteriores.
Seen, B. (1988). A Diplomat’s Handbook of International Law and Practice. London.
Silaşi, G., Soşdeanu, C., & Sîrghi, N. (2006). Diplomaţia comunitară. Diplomaţia artă şi ştiinţă. Timişoara: Editura
Universităţii de Vest.
Silva, G. E. The Vienna Conference on Consular Relations. The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 13,
No. 4 (Oct., 1964).
Sion, I. (1972). Cu privire la funcţia misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare în materie de succesiuni. Revista
română de studii internaţionale, Anul VI, nr.2-3 .
Stuart, G. (1927). Le droit et la practique diplomatique et consulaire .
Stuart, G. (1952). American Diplomatic and Consular Practices, 2d ed. New York: Appleton-Century-Crofts.
Vişoiu, C. (2003). Ghidul juridic al Consulului. Bucureşti: Editura Lumina Lex.
Zampaglione, G. (1958). Manuale di diritto consolare . Roma.
Zampaglione, G. (1970). Diritto consolare. Teoria e practica, 2 vol. Roma: Casa Editrice Stamperia Nazionale.
Zourek, J. (1962). Le statut et les fonctions des consuls, Tome 106 de la collection. In Académie de droit international,
Recueil des cours. Etc.
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
•

Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte
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centre universitare din ţară şi din străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul dreptului
internaţional şi valorifică practica judiciară recentă şi problematica actuală a relaţiilor interstatale ce interesează
instituţii aparţinând dreptului internaţional public.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Evaluare finală
10.5 Seminar / laborator

Se evaluează răspunsurile
Frecvenţă, elaborarea unor
referate, teme de casă, teme de
control, teste, joc de rol,
participarea la dezbateri la seminar
10.6. Proiecte
Susținere proiect/lucrări practice
10.7 Standard minim de performanță
• cunoaşterea în proporţie de 50% a informaţiei transmise;
• activitate la seminar de 50 %.
Data completării
01.09.2019

10.2 Metode de evaluare
Examen scris
Evaluare continua

10.3 Pondere
din nota finală
60%
40%

Evaluare continua

Semnătura coordonatorului de disciplină
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

__________________________
Data avizării în departament
12.09.2019

Semnătura directorului de departament
Conf.univ.dr. Alina Nuță
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