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PROGRAMA ANALITICĂ (curriculumul cursului) 

 
Denumirea 

cursului Drept internaţional public 

Titularul cursului Ciugureanu-Mihailuţă Carolina, conf. univ., dr. 
 

Ciclul Licenţă Codul 
cursului S.03.O.019.26 Anul II Semestrul III 

Nr. 
credite 5 Limba de 

instruire rom., rus. Forma de evaluare finală Examen 

Ore din planul de 
învăţământ 60 Ore studiu 

individual 90 Total ore pe 
semestru 150 

 

Facultatea 
Economie 
Generală şi 

Drept 

 Forma 
de 

studii 
Numărul total de ore din planul de învăţământ 

Specialitatea 381.1 Drept  
ZI Total Curs 

teoretic Seminar Activităţi de 
laborator Proiect 

Catedra Drept public  60 30 30 - - 
 

Categoria formativă a cursului (fundamentală, generală, de specialitate, socio-
umanistică, de orientare către alt domeniu) De specialitate 

Categoria de opţionalitate a cursului (obligatorie, opţională, liberă alegere) Obligatorie 
Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs Nelimitat 

 

Condiţii de 
acces 

Obligatorii Cunoaşterea limbajului juridic.  
Iniţierea în domeniul ramurilor de drept public. 

Recomandate Studiul literaturii juridice de specialitate şi a reglementărilor 
normative de profil. 

 

Fundamentare 

Dreptul internaţional public, oferă prima tatonare cu un nou nivel superior în 
materie de relaţii juridice amplasate în plan extern, exemplificând posibilitatea 
existenţei lor fără o jurisdicţie autoritară.  
Caracterizat prin universalitatea sa, Dreptul internaţional public este chemat să 
joace un rol de prim ordin, să devină un instrument eficient pentru clădirea unei 
noi societăţi internaţionale, în care să domine cooperarea în toate domeniile şi 
care să ducă la partajarea experienţelor benefice între toate statele şi popoarele. 
  

Obiectivele/ 
rezultatele 
învăţării 

Obiectivul de referinţă al cursului Drept internaţional public vizează formarea 
personalităţii autonome a viitorului jurist, cu un comportament propriu de 
eficienţă metodică şi etică profesională. 
În rezultat studenţii vor dobândi: 
 Competenţe de cunoaştere: să definească şi să explice geneza şi natura 



dreptului internaţional; să determine obiectul de studiu, obiectivele şi 
conţinutul dreptului internaţional; să realizeze o prezentare calitativă a 
principiilor fundamentale ale dreptului internaţional; să caracterizeze 
diferite tipuri de subiecţi ai dreptului internaţional. 

 Competenţe de conducere a activităţilor: să utilizeze corect şi adecvat 
reglementările internaţionale şi actele legislative din domeniu; să detecteze 
avantajele mijloacelor paşnice de reglementare a diferendelor internaţionale.  

 Competenţe de gestionare a informaţiei: să stabilească corelaţiile dintre 
dreptul intern şi cel internaţional; să scoată în relief orientările actuale ale 
dreptului internaţional. 

 Competenţe etice: să demonstreze deschidere faţă de schimbările în sistemul   
dreptului internaţional în concordanţă cu ritmul schimbărilor internaţionale 
legate de fenomenele din viaţa internaţională. 

 Competenţe de cercetare: să elaboreze proiecte de cercetare ştiinţifică în 
domeniul dreptului internaţional; să facă pronosticuri asupra evoluţiei 
dreptului internaţional în corelaţia cu evoluţia comunităţii internaţionale; să 
perceapă sensul şi direcţiile de armonizare a dreptului Republicii Moldova cu 
normele internaţionale. 
 

 
Conţinutul programei analitice  

 

Conţinutul 
cursului 

(material) 

Denumirea modulului 

Numărul de ore 

Total 
Inclusiv: 

Prele-
geri 

Semi-
nare 

Modulul I. Generalităţi privind dreptul internaţional 
public 4 2 2 

Modulul II. Ordinea juridică internaţională. Raportul 
dintre dreptul internaţional şi dreptul intern 4 2 2 

Modulul III. Izvoarele principale ale dreptului 
internaţional. Codificarea dreptului internaţional 4 2 2 

Modulul IV. Izvoarele subsidiare ale dreptului 
internaţional public 4 2 2 

Modulul V. Dreptul tratatelor 4 2 2 
Modulul VI. Statul ca subiect de drept internaţional 4 2 2 
Modulul VII. Organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale 4 2 2 

Modulul VIII. Alţi subiecţi de drept internaţional şi 
entităţi care se manifestă pe plan internaţional 4 2 2 

Modulul IX. Drept diplomatic 4 2 2 
Modulul X. Drept consular 4 2 2 
Modulul XI. Regimul spaţiilor internaţionale 4 2 2 
Modulul XII. Dreptul internaţional al drepturilor omului 4 2 2 
Modulul XIII. Reglementarea paşnică a diferendelor 4 2 2 
Modulul XIV. Răspunderea juridică în dreptul 
internaţional 4 2 2 

Modulul XV. Dreptul relaţiilor economice internaţionale 4 2 2 
Total 60 30 30 

 

Bibliografia 
minimă 

1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994. // Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr.1 din 12.08.1994. 

2. Legea Republicii Moldova privind tratatele internaţionale ale Republicii 
Moldova nr.595-XIV din 24.09.1999 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
nr.24-26/137 din 02.03.2000. 



3. Convenţia cu privire la dreptul tratatelor, Viena, 1969. // Tratate internaţionale 
la care Republica Moldova este parte. Vol. IV. – Chişinău, 1998, p. 305. 

4. Burian A., Balan O., Suceveanu N., Sârcu D., Osmochescu N., Dorul O., 
Arhiliuc V., Gamurari V., Drept Internaţional Public, Chişinău, Tipografia 
Elena-V.I. SRL, 2012. 

5. Ciugureanu-Mihailuţă C., Drept internaţional public, Chişinău, Editura 
Papaprint, 2013. 

6. Ciugureanu-Mihailuţă C., Drept internaţional public. Indicaţii metodice, 
Chişinău, Editura Papaprint, 2013. 

7. Gâlea I., Dreptul tratatelor, Bucureşti, Editura CH Beck, 2015. 
8. Jura C., Buruian D., Drept internaţional public. Caiet de seminar, Bucureşti, 

Editura Universul Juridic, 2013. 
9. Miga-Beşteliu R., Drept internaţional public, Vol. I, II, Bucureşti, Editura CH 

Beck, 2014. 
10. Năstase Adr., Aurescu B., Drept internaţional public. Sinteze, Ed. VIII, 

Bucureşti, Editura CH Beck, 2015. 
11. Osmochescu N., Dorul O., Drept internaţional public. Note de curs (în scheme), 

Chişinău, CEP USM, 2012. 
 

Tehnologiile 
didactice 

Metodele şi procedeele didactice vor fi atât tradiţionale, bazate pe memorare şi 
reproducere, modificate şi completate în funcţie de obiectivele propuse, cât şi 
moderne, interactive, ce sunt orientate spre cultivarea interesului, motivaţiei, 
activismului, colaborării în grup, iniţiativei şi creativităţii. 
Accentul va fi pus pe metodele activ-participative, care sporesc potenţialul 
intelectual al studenţilor prin angajarea unui efort personal în actul pregătirii pentru 
o viaţă profesională activă şi creativă. Vor fi utilizate forme şi metode flexibile şi 
diversificate, specifice naturii conţinuturilor. Astfel, vor fi îmbinate în mod specific, 
pentru diferite situaţii, metode şi procedee cum sunt: studiul de caz, brain writing, 
asaltul ideilor, metoda 6-3-5, metoda construcţiilor de modele, proiectul, 
investigaţia, consultarea, argumentarea şi contra argumentarea, demonstrarea etc. 

 

Activitatea 
individuală 

a 
studentului 

Formele lucrului individual: 
 Acumularea, fortificarea şi aprofundarea cunoştinţelor prin studiul bibliografiei 
recomandate.  
 Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor prin elaborarea lucrărilor ştiinţifice. 
 Aplicarea cunoştinţelor: soluţionarea studiilor de caz, formularea Argumentum-
urilor etc. 
Metode de evaluare a lucrului individual: observarea, chestionarea, prezentarea, 
evaluarea reciprocă, rezolvarea unei situaţii problemă, demonstrarea şi testarea. 
 

Modalitatea 
evaluării 

finale 
Evaluarea finală (testul final) se realizează în formă scrisă. 

Stabilirea 
notei finale 
(ponderea 

%) 

Două teste pe parcursul semestrului 15% 
15% 

Studiul individual al studentului 10% 
Reuşita curentă (evaluarea formativă) 20% 
Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală) 40% 

 
Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 15 8. Pregătire prezentări orale 5 
2. Studiul după manual, suport de curs 20 9. Pregătire examinare finală 10 
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5 10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în 
bibliotecă 10 11. Documentare pe teren - 

http://www.beckshop.ro/c_h_beck-e1-p0.html
http://www.beckshop.ro/jura_cristian-a99-p0.html
http://www.beckshop.ro/denis_buruian-a2931-p0.html
http://www.beckshop.ro/universul_juridic-e3-p0.html
http://www.beckshop.ro/c_h_beck-e1-p0.html
http://www.beckshop.ro/c_h_beck-e1-p0.html
http://www.beckshop.ro/c_h_beck-e1-p0.html


5. Activitate specificată de pregătire 
seminare / lecţii de laborator - 12. Documentare pe INTERNET 5 

6. Realizare teme, referate, etc. 8 13. Alte activităţi - 
7. Pregătire teste, lucrări de control 10 14. Alte activităţi - 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) 90 ore 
 
Data completării: 26 august 2016 
 
Semnătura titularului:   _________________________ 
 


	Conţinutul programei analitice

