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FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Facultatea de Studii Europene 

1.3. Departamentul Studii Europene şi Guvernanţă  

1.4. Domeniul de studii Relaţii Internaţionale şi Studii Europene 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/ Calificarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene-limba română 

  
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Drept internaţional public 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Oprescu Mihaela Adriana 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Oprescu Mihaela Adriana 

2.4. Anul de studiu  3 2.5. Semestrul  6 
2.6. Tipul de 
evaluare1 

E 
2.7. Regimul  
disciplinei2 

 
OB 

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

3.1. Nr. de ore pe 
săptămână 

3 Din care 3.2. 
curs 

2 Din care 3.3. seminar/ laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ  

42 Din care 3.5. 
curs 

28 Din care 3.6. seminar/ laborator 14 

Distribuţia fondului de timp                           ore convenţionale 5 x 25 = 125 Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  15 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  12 

Tutoriat  -- 

Examinări  4 

Alte activităţi:..................................................  

3.7. Total ore studiu individual 61 

3.8. Total ore pe semestru 109 

3.9. Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  -  

                                                 
1 Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C – colocviu. 
2 Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă. 

ROMÂNIA 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE STUDII EUROPENE 

DEPARTAMENTUL STUDII EUROPENE ŞI GUVERNANŢĂ 
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4.2. de competenţe  - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  -- 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului  ---- 
 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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- Înţelegerea principalelor concepte, instituţii şi principii ale dreptului internaţional 
public; 
- Înţelegerea procesului de formare a normelor dreptului internaţional; 
- Cunoaşterea limitelor exerciţiului jurisdicţiei statelor asupra persoanelor şi teritoriului 
- Înţelegerea elementelor statului ca subiect de drept internaţional; 
- Explicarea regulilor privind recunoaşterea statelor şi guvernelor şi succesiunea 
statelor; 
- Înţelegerea mecanismului încheierii tratatelor 

C
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-Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, 
cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. 
-Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice 
în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. 

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

  
7.1 
Obiectivul 
general al 
disciplinei 

-Înţelegerea principalelor concepte, instituţii şi principii ale dreptului internaţional 
public; 

 
7.2 
Obiective 
specifice 
 

-Dobândirea de către student a capacităţii de a transpune în practică cunoştinţele 
dobândite 
-Dobândirea de abilitaţi de cercetare  
- Dobândirea capacităţii de adaptare la noi situaţii 
-Dobândirea cunoştinţelor necesare pentru interpretarea legii 
-Cunoaşterea jurisprudenţei  
-Corelarea legislaţiei interne cu legislaţia europeană, precum si cu tratatele si 
convenţiile internaţionale 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs 
 

Metode de predare Observaţii 

1.Consideraţii introductive 

despre dreptul internaţional 

public.  

Prelegere interactivă  
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2. Definiţie, rolul, scopul, 

trăsăturile, fundamentul şi 

limitele dreptului internaţional 

public. Definiţia dreptului 

internaţional public. Rolul şi 

scopul dreptului internaţional. 

Trăsăturile dreptului 

internaţional. Fundamentul şi 

limitele dreptului internaţional. 

Raportul dintre dreptul intern al 

statelor şi dreptul internaţional 

public.  

Prelegere interactivă 1.Suportul de curs 
2.Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, 
Drept internaţional public. Sinteze, 
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p.26-
49 
 

3. Izvoarele dreptului 
internaţional public 

Prelegere interactivă 1.Suportul de curs 
2.Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, 
Drept internaţional public. Sinteze, 
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p.51-
70 
 

4. Subiectele dreptului 

internaţional public. Statul, ca 

subiect de drept internaţional. 

Recunoaşterea statelor. 

Neutralitatea şi succesiunea 

statelor 

Prelegere interactivă 1.Suportul de curs 
2.Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, 
Drept internaţional public. Sinteze, 
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 88-
96 
 

5. Alte subiecte ale dreptului 

internaţional public 

Prelegere interactivă 1.Suportul de curs 
2.Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, 
Drept internaţional public. Sinteze, 
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, 
p.115-132 
 

6. Populaţia. Cetăţenia. Regimul 

juridic al străinilor. Dreptul de 

azil. Expulzare şi extrădare. 

Refugiaţi şi persoane strămutate 

(I).  

Prelegere interactivă 1.Suportul de curs 
2.Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, 
Drept internaţional public. Sinteze, 
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, 
p.144-160 
 

7.Populaţia. Cetăţenia. Regimul 

juridic al străinilor. Dreptul de 

azil. Expulzare şi extrădare. 

Refugiaţi şi persoane strămutate 

(II). 

Prelegere interactivă. 1.Suportul de curs 
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8.Dreptul tratatelor (I). 
Prevederile legislaţiei române 
privind încheierea tratatelor. 
Rezerve. Aplicare. Interpretare. 

Prelegere interactivă 1.Suportul de curs 
2.Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, 
Drept internaţional public. Sinteze, 
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 
252-283 
 

9.Dreptul tratatelor (II). Efectele, 

modificarea şi încetarea 

tratatelor 

Prelegere interactivă 1.Suportul de curs 
2.Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, 
Drept internaţional public. Sinteze, 
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 
283-297 
 

10.Soluţionarea diferendelor 

internaţionale pe cale paşnică. 

Mijloace politico-diplomatice 

Prelegere interactivă 1.Suportul de curs 
2.Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, 
Drept internaţional public. Sinteze, 
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 
297-306 
 

11.Soluţionarea diferendelor 

internaţionale pe cale paşnică. 

Mijloace jurisdicţionale 

Prelegere interactivă 1.Suportul de curs 
2.Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, 
Drept internaţional public. Sinteze, 
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 
306-320 
 

12. Relaţiile diplomatice şi 
consulare. Imunitatea de 
jurisdicţie. 

Prelegere interactivă 1.Suportul de curs 
2.Valentin Constantin, Drept 
internaţional, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti, 2011, p.357-369 
 

13. Contenciosul internaţional-

Curtea Internaţională de Justiţie  

Prelegere interactivă 1.Suportul de curs 
2.Valentin Constantin, Drept 
internaţional, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti, 2011, p.380-395 
 

14. Curs recapitulativ   

Bibliografie obligatorie 
1.Suportul de curs 
2.Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Drept internaţional public. Sinteze, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011 
3.Valentin Constantin, Drept internaţional, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p.380-395 
 
 
Bibliografie opţională 
1.Valentin, Constantin, Doctrină şi jurisprudenţă internaţională, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 
2004;  
2.Miga-Beşteliu Raluca, Drept internaţional public, C.H. Beck, Bucureşti, 2005 (vol. I), 2008 (vol. II).. 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
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1.Seminar introductiv. Izvoarele 

dreptului internaţional public.  

Dezbateri cu privire la  

identificarea izvoarelor 

D.I.P. 

 
 

2. Recunoaşterea statelor. 

Neutralitatea şi succesiunea 

statelor 

Aplicaţii practice şi 

dezbateri.  

 

  

 

3. Dreptul de azil în România.  Aplicaţii practice şi 

dezbateri pe marginea unor 

soluţii jurisprudenţiale 

 

 

4. Conflicte între state 

soluţionate pe cale 

jurisdicţională 

Aplicaţii practice şi 

dezbateri. 

 

5. Conflicte între state 

soluţionate pe cale 

jurisdicţională  

Aplicaţii practice şi 

dezbateri pe marginea unor 

soluţii jurisprudenţiale 

 

 

6. Conflicte între state 

soluţionate pe cale 

jurisdicţională 

Aplicaţii practice (analiză 

acte de executare silită) şi 

dezbateri pe marginea unor 

soluţii jurisprudenţiale 

 

 

7. Conflicte între state 
soluţionate pe cale 
jurisdicţională 

Aplicaţii practice şi 

dezbateri pe marginea unor 

soluţii jurisprudenţiale 

 

Bibliografie obligatorie 
1.Suportul de curs 
2.Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Drept internaţional public. Sinteze, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011 
3.Valentin Constantin, Drept internaţional, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011,  
Bibliografie opţională 
1.Valentin, Constantin, Doctrină şi jurisprudenţă internaţională, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 
2004;  
2.Miga-Beşteliu Raluca, Drept internaţional public, C.H. Beck, Bucureşti, 2005 (vol. I), 2008 (vol. II). 
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1. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 .... 

 

2. Evaluare 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 
evaluare 

10.3. Pondere  
din nota finală 

10.4. Curs 1. Cunoaşterea instituţiilor juridice din 

materia dreptului internaţional 

public. 

2. Capacitatea de a face conexiuni 

între noţiunile învăţate. 

3. Însuşirea limbajului juridic 

examen 80% 

10.5. Seminar/ 
laborator 

Participare activă la activitatea de la 

seminar (minim 75% din numărul 

orelor de seminar).  

Realizarea unui referat pe marginea 

unei soluţii jurisprudenţiale.  

Examinare periodică  20% 

În conditiile in care 

la examenul 

teoretic (examen) 

se obtine punctajul 

maxim ( adica 8 

puncte), iar 

studentul a 

realizat, in urma 

participarii active 

la seminarii şi 

întocmirii lucrării 

practice, punctajul 

maxim ( adica 2 

puncte), evaluarea 

activitatii de la 

seminar se va 

reflecta in 

proportie de 20% 

in nota finala, iar 
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rezultatul la proba 

teoretică, in 

proportie de 80%. 

10.6. Standard minim de performanţă 
 Nota 5, pentru promovarea examenului, se obtine prin realizarea a 5 puncte in rezolvarea probei 

teoretice şi participare activă la activitatea de la seminar (minim 75% din numărul orelor de seminar 

 
 
Data completării:  Semnătura titularului de curs:   Semnătura titularului de seminar:  
14.09.2017  
 
 
Data avizării in catedră       Semnătura Şefului de departament/ catedră  
.................................    .................................................................... 
 
 
 
 
 


