
FIŞA DISCIPLINEI 
DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC 1 

2017-2018 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Științe Economice și Drept 
1.3 Departamentul Drept şi Administraţie Publică 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Drept/Specialist în domeniul juridic 
1.7 Forma de învăţământ IFR 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept international public 1 
2.2 Titularul disciplină (coordonator disciplină) Lect. univ. dr. Olah Lavinia 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / 
laborator/proiect 

Lect. univ. dr. Olah Lavinia 

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei  S/O      
  

3. Timpul total estimat 
3.1 Total ore din planul de înv.  42 3.2 din care S.I. 28 3.3 S / L / P 14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 58 
din care:  
Echivalent ore curs forma IF 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 17 
Tutorat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi (exemplu: comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.7 Total ore studiu individual 111 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Număr de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum - 
4.2 De competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului ► Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar 
Susţinerea lucrării de verificare şi rezolvarea temelor de casă 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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 C4. Interpretarea, corelarea si compararea institutiilor juridice din dreptul national, dreptul european si dreptul 
altor state 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

 
 

 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul are la bază o bibliografie modernă şi amplă ce cuprinde doctrină şi legislaţie, 
bibliografie accesibilă studenţilor. Scopul acestui curs consta in  formarea notiunilor 
elementare de drept international public si a conceptelor juridice de baza in dreptul 
international, formarea principiilor care stau la baza sistemului de relatii internationale, cat si 
cunoasterea ideologiei juridice ca principala forma de exprimare a caracterului specific al 
societatii internationale. 

7.2 Obiectivele specifice 
A. Obiective cognitive 
Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei 
Cunoaşterea  şi înţelegerea obiectului de reglementare al dreptului internaţional public, 

 



raportului dintre dreptul internaţional public şi dreptul intern, izvoarelor dreptului internaţional 
public, principiilor fundamentale ale dreptului intenaţional public, subiectelor dreptului 
internaţional public şi aspectelor privind populaţia şi individul în dreptul internaţional public. 

B. Obiective procedurale 
Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice 
Însuşirea modului de aplicare a normelor de drept internaţional public 
Deprinderea studenţilor în elaborarea de raţionamente juridice în domeniul dreptului 

internaţional public 
C. Obiective atitudinale 
Conştientizarea creşterii importanţei dreptului internaţional public în contextul global 

actual 
Înţelegerea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, a cunoaşterii actelor legislative 
noi şi a jurisprudenţei în domeniu. 

8. Conţinuturi 
8.1. Studiu individual (unităţi de învăţare) Nr. 

ore 
Metode de 

lucru 
Observaţii 

Resurse folosite 
U1 Noţiuni introductive privind dreptul internaţional public                                                 2 

• Utilizare 
facilităţi 
platformă 
e-learning 
(chat, 
forum) 

• E-mail 
• Consultaţii 

Materialului didactic 
este divizat în unităţi 

de studiu, care 
facilitează învăţarea 

graduală şi 
structurată. 

U2 Raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern 2 
U3 Izvoarele principale ale dreptului internaţional public 3 
U4 Izvoarele auxiliare ale dreptului internaţional public 3 

U5 Principiile fundamentale ale dreptului internaţional public. 
Consideraţii generale 

3 

U6 Analiza principiilor fundamentale ale dreptului international 
public 

3 

U7 Statul ca subiect principal al dreptului international public 3 

U8 Organizaţiile internaţionale ca subiecte ale dreptului 
international public 

3 

U9 Alte subiecte de drept internaţional public 3 
U10 Aspecte privind populaţia şi individul în dreptul internaţional 3 

Bibliografie 
1. Andra Puran, Olah Lavinia, Drept internaţional public 1. Curs pentru semestrul I. Curs pentru studenţii programului 

frecvenţă redusă, Ed. Universităţii din Piteşti, in curs de publicare 
2. Ion Diaconu, Introducere in dreptul international public, Ed. ProUniversitaria, Bucureşti, 2015 
3. Năstase Adrian, Jura Cristian, Coman Florian, 14  Prelegeri de drept internaţional public, Editura C.H.Beck, 

Bucureşti, 2012 
4. Aurescu Bogdan, Năstase Adrian, Drept internaţional public, Ediţia 6, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011 
5. Preda Mătăsaru aurel, Tratat de drept international public, Editia 2, Editura Hamagiu, Bucuresti, 2010 
6. Raluca Miga Beşteliu, Drept internaţional public. Volumul 1, Ediţia 2, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2010 
7. Dumitru Virgil Diaconu, Drept internaţional public, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005 
8. Bacelar, Gouvenia Jorge – Manual De Direito International, Almeidina, Coimbra, 2003 
9. Beşteliu, Raluca Miga – Drept internaţional. Introducere in dreptul internaţional public, Ed. All Beck, Bucureşti, 

2003  
10. Bogdan, Adrian – Curs De Drept International Public, Ed. Genessa, Craiova, 2004 

11. Diaconu, Ion – Curs De Drept International Public, Ed. Şansa, Bucureşti, 1993 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Proiect Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Noţiuni introductive privind dreptul internaţional public                                                 1 

dialogul 
- dezbatere 
lucru în echipa 
- conversaţia 
euristică 

 

Studiu de caz, 
prezentare  temă de 

casă, test de 
verificare 

2 Raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern 1 
3  Izvoarele principale ale dreptului internaţional public 2 
4 Izvoarele auxiliare ale dreptului internaţional public 1 

5 Principiile fundamentale ale dreptului internaţional public. 
Consideraţii generale 

1 

6 Analiza principiilor fundamentale ale dreptului international 
public 

2 

7 Statul ca subiect principal al dreptului international public 2 

8 Organizaţiile internaţionale ca subiecte ale dreptului 
international public 

2 

9 Alte subiecte de drept internaţional public 1 
10 Aspecte privind populaţia şi individul în dreptul internaţional 1 

Bibliografie: 
1. Andra Puran, Olah Lavinia, Drept internaţional public 1. Curs pentru semestrul I. Curs pentru studenţii 

programului frecvenţă redusă, Ed. Universităţii din Piteşti, in curs de publicare 
2. Ion Diaconu, Introducere in dreptul international public, Ed. ProUniversitaria, Bucureşti, 2015 
3. Cristian Jura, Denis Buruian, 1000 de teste grilă de Drept internaţional public, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2015 
4. Năstase Adrian, Jura Cristian, Coman Florian, 14  Prelegeri de drept internaţional public, Editura 

C.H.Beck, Bucureşti, 2012 
5. Aurescu Bogdan, Năstase Adrian, Drept internaţional public, Ediţia 6, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 

2011 

 



6. Dumitru Virgil Diaconu, Drept internaţional public, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005 
7. Raluca Miga Beşteliu, Drept internaţional public. Volumul 1, Ediţia 2, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 

2010 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
Competenţele dobândite de studenţi în urma parcurgerii cursului şi seminarului vor satisface aşteprările angajatorilor 
din domeniul juridic, în special în domeniul consular şi diplomatic. 
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de 
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 

 
10.  Evaluare 

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

10.4 Studiu 
individual, echivalent 
curs de la forma IF 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 

Evaluare finală 

50% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Proiect 

participarea activă la seminar, 
rezolvarea studiilor de caz, realizarea 
temelor de casă. 

Evaluarea cunoştinţelor pe 
parcursul seminarului prin 
chestionare orală, evaluare teme 
casă 
Verificarea cunoştinţelor prin 
lucrare scrisă 

20% 
 
 

30% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

2,5 puncte acumulate din evaluarea activităţilor periodice şi 2,5 puncte la evaluarea finală; Nota 
5 la testul de verificare şi rezolvarea în proporţie de 50% a cerinţelor de la lucrările de seminar 

 
 
Data completării   Titular disciplină,   Titular de seminar / laborator / proiect, 
19 septembrie 2017  Lect. univ. dr. Olah Lavinia                      Lect. univ. dr. Olah Lavinia 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
29 septembrie 2017     (prestator)   (beneficiar), 
        Lect. univ.dr. Daniela Iancu   Lect. univ.dr. Daniela Iancu 
 
 
 Director Centrul IFR 

Conf. univ. dr. Brutu Mădălina 

 


