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 studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7. Durata studiilor
1.8. Forma de învățământ
1.9. Anul universitar

Universitatea „DANUBIUS” Galaţi
de Drept
Drept Public şi Drept Privat
Drept
Licenţă
Drept/Licențiat drept
4 ani (8 semestre)
IF
2019-2020

2. Date despre disciplină
DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
Asist.univ.dr. Alexandru ZAHARIA

2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de
studiu

II

2.5
Semestrul

III

2.6 Tipul de
evaluare

E3

2.7 Regimul
disciplinei2

DO

2.8. Categoria
disciplinei3

DS

2.9. Codul
disciplinei

DD2105

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
învăţământ
3.7 Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.8 Total ore de studiu individual
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

2
28
ore
35
20
25
80
2
2
10
150
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

• Drept constituţional şi instituţii politice I
• Drept constituţional şi instituţii politice II
Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a
seminarului / laboratorului

- sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,
internet
- sală de seminar, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,
internet

Licenţă, masterat, doctorat
Obligatorie, opţională, facultativă
3
Fundamentală (DF), de specialitate (DS), complementară (DC)
1
2

1

6. Competenţe
specifice
acumulate
(Vizează
competenţele
asigurate de
programul de
studiu din care face
parte disciplina.)
Competenţe
profesionale
(competenţele
asigurate de
programul de studii
din care face parte
disciplina.)

Competenţe
transversale

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
internaţional public;
- 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 internațional public;
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
internațional public, în scris şi oral;
- Creativitate şi inovare prin utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea
conceptelor, teoriilor şi metodelor consacrate în domeniul disciplinei Drept internațional
public;
- 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 internaţional;
- 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.
CT 1 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor
deonotologice specifice domeniului dreptului internațional public;
CT 2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu
respectarea palierelor ierarhice

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul
general
al
disciplinei

7.2
Obiectivele
specifice

Acest curs îşi propune să ofere studenţilor pregătirea cu temeinice cunoştinţe referitoare la
instituţiile juridice de drept internaţional public. Dreptul internaţional public urmăreşte realizarea
unei viziuni sintetic integratoare asupra fenomenologiei juridice a relaţiilor dintre state.
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.
• explicarea şi descrierea principiilor fundamentale, ale normelor şi instituţiilor juridice de
drept internaţional public;
• identificarea relaţiilor de drept internaţional public în sistemul relaţiilor internaţionale;
• definirea conceptului de izvor de drept internaţional public, enumerarea şi caracterizarea
izvoarelor de drept internaţional public;
• precizarea importanţei codificării dreptului internaţional public;
• prezentarea subiectelor de drept internaţional public şi a raporturilor dintre ele;
• analizarea statutului juridic al spaţiului terestru, acvatic, aerian şi extraatmosferic din
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perspectiva dreptului internaţional public;
• inventarierea principalelor instrumente juridice de drept internaţional public în contextul
evoluţiei acestor reglementări şi a relaţiilor dintre state şi celelalte subiecte ale dreptului
internaţional public;
• descrierea stadiului codificării normelor privind răspunderea în dreptul internațional public;
• analizarea principalele instrumente juridice de drept internaţional public în contextul
evoluţiei acestor reglementări şi a relaţiilor dintre state şi celelalte subiecte ale dreptului
internaţional public şi utilizarea reglementărilor de drept internaţional pentru soluţionarea unor
studii de caz;
• 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. Conţinuturi
8.1 Curs
1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL
INTERNAŢIONAL PUBLIC
1.1. Definiţia şi obiectul dreptului internaţional public
1.2. Particularităţile dreptului internaţional public
1.3. Geneza și evoluţia dreptului internaţional public
1.4. Ramuri ale dreptului internațional public
2. ORDINEA JURIDICĂ INTERNAȚIONALĂ ȘI
IZVOARELE DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC
2.1. Consideraţii generale
2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public
2.3. Izvoarele auxiliare (subsidiare) ale dreptului internaţional
public
2.4. Soft law
2.5. Jus cogens
2.6. Alte posibile izvoare ale dreptului internaţional public
2.7. Codificarea dreptului internaţional public
2.8. Raportul între dreptul internaţional public şi dreptul intern al
statelor
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC
3.1. Consideraţii generale
3.2. Statele
3.3. Organizaţiile internaţionale
3.4. Calitatea de subiect de drept internaţional a altor entităţi
4. DREPTUL TRATATELOR INTERNAŢIONALE
4.1. Definiţia, clasificarea şi funcţiile tratatului
4.2. Elementele tratatului internaţional
4.3. Încheierea şi intrarea în vigoare a tratatului
4.4. Rezerva la tratatul internaţional
4.5. Validitatea tratatelor
4.6. Efectele tratatului
4.7. Interpretarea tratatelor
4.8. Amendarea și modificarea tratatelor
4.9. Încetarea și suspendarea efectelor tratatului
5. RĂSPUNDEREA INTERNAȚIONALĂ
5.1. Răspunderea în dreptul internaţional: noţiune, natură
juridică, trăsături
5.2. Răspunderea internaţională a statelor în lumina lucrărilor
Comisiei de Drept Internaţional a O.N.U.
5.3. Particularităţi ale răspunderii organizaţiilor internaţionale
5.4. Răspunderea persoanei fizice în dreptul internațional public
6. SOLUŢIONAREA DIFERENDELOR
INTERNAŢIONALE
6.1. Noţiunea de diferend internaţional

Metode de predare
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem elearning

Observaţii
4 ore

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem elearning

4 ore

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem elearning

6 ore

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem elearning

6 ore

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem elearning

4 ore

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-

4 ore

3

6.2. Clasificarea mijloacelor de soluţionare a diferendelor
6.3. Mijloace politico-diplomatice de soluţionare paşnică a
diferendelor internaţionale
6.4. Mijloace jurisdicţionale de soluţionare a diferendelor
internaţionale
6.5. Mijloace paşnice bazate pe constrângere pentru soluţionarea
diferendelor internaţionale
6.6. Rolul organizaţiilor internaționale în soluționarea
diferendelor internaționale
8.2 Seminar / laborator
1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL
INTERNAŢIONAL PUBLIC
1.1. Definiţia şi obiectul dreptului internaţional public
1.2. Particularităţile dreptului internaţional public
1.3. Geneza și evoluţia dreptului internaţional public
1.4. Ramuri ale dreptului internațional public
2. ORDINEA JURIDICĂ INTERNAȚIONALĂ ȘI
IZVOARELE DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC
2.1. Consideraţii generale
2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public
2.3. Izvoarele auxiliare (subsidiare) ale dreptului internaţional
public
2.4. Soft law
2.5. Jus cogens
2.6. Alte posibile izvoare ale dreptului internaţional public
2.7. Codificarea dreptului internaţional public 2.8. Raportul între
dreptul internaţional public şi dreptul intern al statelor
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC
3.1. Consideraţii generale
3.2. Statele
3.3. Organizaţiile internaţionale
3.4. Calitatea de subiect de drept internaţional a altor entităţi
4. DREPTUL TRATATELOR INTERNAŢIONALE
4.1. Definiţia, clasificarea şi funcţiile tratatului
4.2. Elementele tratatului internaţional
4.3. Încheierea şi intrarea în vigoare a tratatului 6.4. Rezerva la
tratatul internaţional.
4.4. Rezerva la tratatul internaţional
4.5. Validitatea tratatelor
4.6. Efectele tratatului
4.7. Interpretarea tratatelor
4.8. Amendarea și modificarea tratatelor
4.9. Încetarea și suspendarea efectelor tratatului
5. RĂSPUNDEREA INTERNAȚIONALĂ
5.1. Răspunderea în dreptul internaţional: noţiune, natură
juridică, trăsături
5.2. Răspunderea internaţională a statelor în lumina lucrărilor
Comisiei de Drept Internaţional a O.N.U.
5.3. Particularităţi ale răspunderii organizaţiilor internaţionale
5.4. Răspunderea persoanei fizice în dreptul internațional public
6. SOLUŢIONAREA DIFERENDELOR
INTERNAŢIONALE
6.1. Noţiunea de diferend internaţional
6.2. Clasificarea mijloacelor de soluţionare a diferendelor
6.3. Mijloace politico-diplomatice de soluţionare paşnică a
diferendelor internaţionale
6.4. Mijloace jurisdicţionale de soluţionare a diferendelor
internaţionale
6.5. Mijloace paşnice bazate pe constrângere pentru soluţionarea
diferendelor internaţionale
6.6. Rolul organizaţiilor internaționale în soluționarea
diferendelor internaționale

learning

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

Observaţii
4 ore

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

4 ore

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

6 ore

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

4 ore

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

4 ore

6 ore

4

BIBLIOGRAFIE
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Briedy, J. (1955). The Law of Nations . Oxford.
Brumar, Catrinel; Deteşeanu, Daniela – Anca; Onica – Jarka, Beatrice - Drept International public. Caiet de seminar,
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Combacau, J., & Sur, S. - Droit international public, 6 edition. Paris: L.G.D.J., E.J.A. (2004).
Constantin, Valentin - Drept internaţional, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010.
Crăciunescu, A. D. - Drept internaţional contemporan. Arad: Ed. Concordia. (2004).
Creţu, Vasile - Drept internaţional public, Editura Fundaţiei ”România de Mâine”, Bucureşti, 2008.
Diaconu, I. - Normele imperative în dreptul internaţional - jus cogens. Bucureşti: Editura Academiei R.S.R. (1977).
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Dinh, N., Daillier, P., & Pellet, A. - Droit international public. Paris: L.G.D.J., E.J.A. (2002).
Duculescu, V. - Instituţii de drept public şi relaţii internaţionale în dinamică. Bucureşti: Lumina Lex. (2002).
Ecobescu, N., & Duculescu, V. - Drept internaţional public. Bucureşti: Ed. Hyperion. (1993).
Geamănu, G. - Drept internaţional public, Bucureşti: Didactică şi Pedagogică. (1981).
Gîlea, Ion – Dreptul tratatelor, Ed. C.H. Beck, București (2015)
Glaser, E. - Reguli de interpretare a tratatelor internaţionale. Bucureşti: Editura Academiei R.S.R. (1968).
Glaser, E. - Tratatul sublim. Magazin istoric, nr.6 , pg. 23-25. (1967).
Grotius, H. - Despre dreptul războiului şi al păcii. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. (1968).
Lauterpacht, H. - International Law, vol.I. London. (1955).
Maftei, Jana - Drept internaţional public, Curs, Editura Universitară „Danubius”, Galaţi, Editura Pro Universitaria
Bucureşti, 2010
Maftei, Jana - Drept internațional public I, Ediție revizuită şi adăugită ,Galaţi : Editura Universitară Danubius, 2016
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Maresca, A. (1971) - Il diritto dei trattati. Milano.
Maresca, A. (1971) - Il diritto dei trattati. Milano.
Mazilu, D. (2002) - Dreptul mării. Concepte şi Instituţii consacrate de Convenţia de la Montego Bay. Bucureşti:
Lumina Lex.
Mazilu, Dumitru - Drept internaţional public, vol.1-2, Ediţia a V-a, Editura Lumina lex, Bucureşti, 2010.
Miga Beşteliu, Raluca - Drept International public, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2005.
Mihăilă, M. - Elemente de drept internaţional public şi privat. Bucureşti: All Beck. (2001).
Moca, G., & Duţu, M. - Dreptul internaţional public, Bucureşti: Ed. Universul Juridic. (2008).
Molea, M. C. - Dreptul tratatelor internaţionale. Bucureşti: Editura Academiei R.S.R. (1988).
Niciu, M. - Drept internaţional public. Arad: Ed. Servo-Sat. (2001).
Niciu, M. I. - Organizaţii internaţionale (Guvernamentale), Ediţia a II-a. Iaşi: Editura Fundaţiei ”Chemarea”. (1994).
Oppenheim, L. - Internaţional Law, 9th edition. New Delhi: (Robert Jennings & Arthur Watts (Ed.) Universal. (1996).
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Schwarzenberger, G. - Internaţional Law and Order. London: Stevens & Sons (1971)
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte 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

10.2 Metode de evaluare

10.4 Evaluare finală
10.5 Seminar / laborator

Se evaluează răspunsurile
Examen scris
Frecvenţă, elaborarea unor
Evaluare continuă
referate, teme de casă, teste,
participarea la dezbateri, gradul
de însuşire a limbajului de
specialitate
10.6 Standard minim de performanţă
• cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
• activitate la seminar de 50 %.

Data completării
02.09.2019

10.3 Pondere
din nota finală
60%
40%

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

__________________________
Asist.univ.dr. Alexandru ZAHARIA

_________________________
Data avizării în departament
12.09.2019

Semnătura Directorului de departament
Lect.univ.dr. Iulian Savenco

_________________
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