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II.

INTEGRAREA CURSULUI ÎN PROGRAMUL DE STUDII

Cursul ”Dreptul internaţional public” ca disciplină academică a Facultăţii de Drept a
Universităţii de Stat „A.Russo”din Bălţi a căpătat interes ştiinţific de proporţii, devenind ramură
de profil în pregătirea studenţilor.
În contextul prezentei comunităţi internaţionale şi a relaţiilor internaţionale actuale care
sunt în plină schimbare şi de o mare complexitate, dreptul internaţional public se află în plin
proces de înnoire şi de accentuare a caracterului său umanitar. El apare ca o garanţie specifică a
păcii şi securităţii internaţionale, a colaborării între state şi popoare şi a stimulării progresului
lor. În condiţiile în care relaţiile internaţionale ale Republicii Moldova cunosc o amplă
desfăşurare, însuşirea problemelor multiple, complexe şi nu rareori dificile pe care le comportă
materia dreptului internaţional prezintă o importanţă de netăgăduit pentru toţi cei interesaţi în
cunoaşterea acestei discipline.
Cursul ”Drept internaţional public” este o disciplină care se studiază după obţinerea
cunoştinţelor la disciplinele fundamentale ca ”Teoria generală a statului şi dreptului”, ”Dreptul
constituţional”, ”Filosofia” etc. Astfel cursul propus se axează pe studierea celor mai importante
subiecte de drept internaţional public şi a documentelor de importanţă considerabilă ce
guvernează această materie. De asemenea, cursul cuprinde şi studierea practicii Republicii
Moldova ș i a altor state în domeniul relaţiilor internaţionale.
Cunoştinţele obţinute în domeniul principiilor fundamentale ale dreptului internaţional public,
dreptului internaţional al drepturilor omului, dreptului diplomatic şi consular, dreptului
tratatelor internaţionale, jurisdicț iei internaţionale, răspunderii internaț ionale etc. le va
permite studenţilor să dea o apreciere juridică unei situaţii concrete din domeniul dreptului
internaț ional public, iar în baza abordărilor conceptuale să elaboreze şi argumenteze punctul
său de vedere asupra problemei în cauză, şi într – un şir de cazuri să formuleze propuneri
privind perfecţionarea mijloacelor şi metodelor de reglementare a raporturilor juridice
internaţionale.
Unitatea de curs ”Dreptul internaţional public” trebuie să ofere cunoştinţe temeinice pentru orice
specialist care se va lansa în viata politică, socială, economică a statului Republica Moldova, de
aceea obiectivul esenţial al cursului rezidă în formarea unei viziuni cît mai largi cu privire la
activitatea internaţională contemporană şi rolul fiecărui stat în parte în dezvoltarea societăţii
internaţionale contemporane.

III.

COMPETENȚ E PREALABILE
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Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul
juridic;
Să recunoască fenomenul juridic al societăţii în toate componentele sale;
Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specific domeniului juridic;
Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare.

IV.

COMPETENȚ E DEZVOLTATE ÎN CADRUL CURSULUI
Competenţe profesionale

Dezvoltarea interesului pentru domeniul dreptului internaț ional public prin conştientizarea
oportunităț ii cunoaș terii ș i aplicabilităţii acestuia în viaţa cotidiană;
Cunoaș terea aprofundată a dezvoltărilor teoretice ș i practice din domeniul dreptului
internaț ional public, precum ș i capacitatea de utilizare a acestora în mediul public, privat,
politic ori cel academic;
Determinarea unei atitudini analitice, bazată pe o temeinică însuşire la nivel teoretic a
conceptelor şi proceselor juridice, pe rigoare procedurală, ordine instituţională şi cunoaştere
corectă a instrumentelor de aplicare a teoriei juridice în practica internaţională;
Fundamentarea,conceperea

şi

aplicarea

destrategii,

programe

şiproiecte

complexe

prinutilizarea cunoştinţelorteoretice şi a deprinderilorpractice;
Realizarea unui nivel corespunzător de înţelegere, de către cursanţi, al fenomenului juridic
internaţional, care să le permită o implicare activă şi preocupare ştiinţifică în domeniu.

Competenţe transversale
Capacitatea de a lucra autonom ș i responsabil;
Utilizarea gândirii creative, a raţionamentului inductiv şi analogic;
Utilizarea eficientă a surselor informaț ionale ș i a resurselor de comunicare ș i formare
profesională asistată (portaluri, Internet, aplicaț ii software de specialitate, baze de date,
cursuri on-line etc.) atat în limba română, cât ș i într-o limbă de circulaț ie internaț ională;
Capacitatea de a executa proiecte în condiț ii de autonomie ș i independenț ă profesională.

V.

FINALITĂȚ ILE CURSULUI
1. La nivel de cunoaştere şi înţelegere
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- să definească şi să explice geneza şi natura dreptului internaţional;
- să opereze cu aparatul epistemologic al disciplinei;
- să determine relaţiile care constituie obiect de reglementare al dreptului internaţional public;
- să înț eleagă principiile fundamentale ale dreptului internaţional public, să delimiteze izvoarele
dreptului internaţional public, specificitatea şi modul de creare a lor;
- să asimileze mecanismele de elaborare şi respectare a actelor normative internaţionale;
- să reflecte normele internaţionale în dreptul intern;
- să expună comparativ situaţiile existente în dreptul intern cu cele din dreptul internaţional;
- să distingă ș i să caracterizeze diferite categorii de subiecte ale dreptului internaţional;
- să distingă problemele dreptului internaţional.

2. La nivel de aplicare
- să cunoască şi să aplice normele dreptului internaţional public cuprinse în tratatele
internaţionale, normele cutumiare, rezoluţiile organizaţiilor internaţionale;
- să studieze ș i să recurgă la doctrină ș i jurisprudenț a internaţională în calitate de mijloace de
interpretare a normelor internaţionale în cazul analizei unei probleme de drept internaț ional;
- să analizeze conduita subiectelor dreptului internaţional în relaţiile internaţionale;
- să evaluieze analitic funcţiile dreptului internaţional, precum şi modul concret în care acesta îşi
îndeplineşte rolul de ordonare a societăţii în raport de nivelul de cunoaştere şi interesele globale
şi regionale ale puterilor dominante la un anumit moment dat;
- să definească şi să interpreteze normele juridice internaţionale, precum şi modul în care se
stabilesc raporturile juridce şi se angajează răspunderea juridică a statelor;
- să analizeze comparativ dreptul intern şi cel internaţional.

3. La nivel de integrare
- să elaboreze lucrări de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului internaţional public şi să
identifice lacunele existente în domeniu;
- să formuleze iniţiative în vederea perfecţionării dreptului internaţional ș i în vederea corelării
eficiente a dreptului naț ional cu cel internaț ional;
- să distingă probleme actuale din punct de vedere a dreptului internaţional public şi să propună
rezolvarea lor prin aplicarea principiilor ș i normelor internaț ionale, soluţiilor din practica
internaţională a statelor şi a jurisprudenț ei internaţionale;
- să perceapă sensul şi direcţiile de armonizare a dreptului Republicii Moldova cu normele
internaţionale;
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- să formuleze propuneri de lege ferenda în contextul aproximării legislaţiei naț ionale la
standardele internaţionale.

VI.

CONȚ INUTURI

A. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORELOR.

Tematica şi repartizarea orelor la curs
Nr.

Numărul de ore

Tema

ZI

FR

(DR, AP)

DR

AP

a

dreptului 2 ore

1 oră

1 oră

2

Izvoarele dreptului internaţional

2 ore

1 oră

1 oră

3

Principiile

ale

dreptului 2 ore

1 oră

1 oră

4

Subiectele dreptului internaţional

4 ore

2 ore

2 ore

5

Teritoriul în dreptul internaţional

2 ore

1 oră

1 oră

6

Populaţia în dreptul internaţional

2 ore

1 oră

1 oră

7

Dreptul organizaţiilor internaţionale

4 ore

2 ore

2 ore

8

Reglementarea

diferendelor 2 ore

2 ore

2 ore

1

Caracteristica

generală

internaţional public

fundamentale

internaţional

paşnică

a

internaţionale
9

Dreptul internaţional al drepturilor omului

2 ore

2 ore

2 ore

10

Dreptul diplomatic şi consular

4 ore

2 ore

2 ore

11

Dreptul tratatelor

2 ore

1 oră

1 oră

12

Dreptul internaţional umanitar

3 ore

2 ore

2 ore

13

Dreptul securităț ii internaț ionale

3 ore

2 ore

2 ore

14

Dreptul răspunderii internaţionale

3 ore

2 ore

2 ore

15

Dreptul internaţional maritim

2 ore

-

2 ore

16

Dreptul internaţional aerian

2 ore

-

-

17

Dreptul internaţional cosmic

2 ore

-

-

18

Dreptul internaţional economic

2 ore

2 ore

2 ore
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Total:

45 ore

24 ore

26 ore

Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la seminar

Nr.

Numărul de ore

Tema

ZI

FR

(DR,AP)
DR
1

Caracteristica generală a dreptului internaţional 2 ore

AP

-

-

public
2

Izvoarele dreptului internaţional

1 oră

-

-

3

Principiile fundamentale ale dreptului internaţional

1 oră

-

-

4

Subiectele dreptului internaţional

2 ore

-

-

5

Teritoriul în dreptul internaţional

1 oră

-

-

6

Populaţia în dreptul internaţional

1 oră

-

-

7

Dreptul organizaţiilor internaţionale

2 ore

-

-

8

Reglementarea

diferendelor 2 ore

-

-

paşnică

a

internaţionale
9

Dreptul internaţional al drepturilor omului

2 ore

-

-

10

Dreptul diplomatic şi consular

2 ore

-

-

11

Dreptul tratatelor

2 ore

-

-

12

Dreptul internaţional umanitar

2 ore

-

-

13

Dreptul securităț ii internaț ionale

2 ore

-

-

14

Dreptul răspunderii internaţionale

2 ore

-

-

15

Dreptul internaţional maritim

2 ore

2 ore

-

16

Dreptul internaţional aerian

1 oră

2 ore

2 ore

17

Dreptul internaţional cosmic

1 oră

2 ore

2 ore

18

Dreptul internaţional economic

2 ore

-

-

Total:

30 ore

6 ore

7

4

ore

B. CALENDARUL DE DESFĂȘ URARE A CURSULUI

CONŢINUTUL UNITĂȚ II DE

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

CURS
Studentul trebuie să aibă abilităț i:

1.CARACTERISTICA
GENERALĂ

DREPTULUI - să definească societatea internaţională, să-i identifice

A

particularităţile şi să cunoască actorii acesteia.

INTERNAŢIONAL PUBLIC

-

să distingă relaţiile internaţionale şi să explice care

1.Societatea internaţională, relaţiile categorie a acestora cade sub incidenţa dreptului
internaţionale şi dreptul internaţional
2.Definiţia
dreptului

şi

particularităţile

internaţional

public.

Sistemul dreptului internaţional.
3.Evoluţia

istorică

a

dreptului

internaţional public
4.

Raportul

internaţional public.
- să definească dreptului internaţional şi să determine
semnificaţia conceptului ius gentium.
- să facă distincţia între dreptul internaţional public şi
dreptul internaţional privat.
- să identifice particularităţile dreptului internaţional
în raport cu dreptul intern al statelor.

dintre

internaţional şi dreptul intern

dreptul - să definească sistemul dreptului internaţional.
-

să prezinte periodizarea evoluţiei dreptului

5. Normele de drept internaţional. internaţional.
Dreptul internaţional şi alte norme - să explice raportul dintre dreptul internaţional şi cel
ce acţionează în cadrul societăţii intern, şi să analizeze teoriile existente în acest sens.
- să argumenteze influienţa dreptului intern asupra
internaţionale
dreptului internaţional.
- să evaluieze influienţa dreptului internaţional asupra
dreptului intern.
- să definească şi să clasifice normele de drept
internaţional.
- să determine locul şi importanţa altor norme sociale
care interacţionează în cadrul societăţii internaţionale.

2.

IZVOARELE

INTERNAŢIONAL

DREPTULUI Studentul trebuie să aibă abilităț i:
- să cunoască şi să analizeze dispoziţia art.38 din
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Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie.
1.

Consideraţii

generale

privind

- să definească izvorul de drept internaţional.
- să reproducă elementele definitorii ale tratatului

izvoarele dreptului internaț ional

internaţional şi să estimeze avantajele acestuia în raport
2.Principalele izvoare ale dreptului
internaţional

cu cutuma internaţională.
- să definească cutuma internaţională şi să caracterizeze

3. Alte posibile izvoare ale dreptului elementul material şi cel subiectiv al acesteia.
internaţional

- să argumenteze calitatea de mijloace auxiliare de
determinare a normelor de drept internaţional a

4.

Mijloacele

auxiliare

de

determinare a normelor de drept
internaţional

doctrinei şi jurisprudenţei.
- să analizeze calitatea de izvor de drept internaţional al
actelor organizaţiilor internaţionale, al unor acte
unilaterale ale statelor şi a legii interne.

5. Codificarea dreptului internaţional

- să compare formele de codificare a normelor
dreptului internaţional
- să evalueze procesul de codificare a dreptului
internaţional în perioada contemporană.

PRINCIPIILE Studentul trebuie să aibă abilităț i:

3.
FUNDAMENTALE

ALE - să definească principiile fundamentale ale dreptului

DREPTULUI INTERNAŢIONAL

internaţional
- să evaluieze procesul de codificare a principiilor

1. Noţiunea şi semnele principiilor dreptului internaţional
fundamentale

ale

dreptului - să identifice conţinutul principiilor fundamentale
- să elucideze principii în devenire şi să argumenteze

internaţional
2. Conţinutul juridic al principiilor
fundamentale

ale

necesitatea consacrării unor noi principii fundamentale

dreptului

internaţional

4.

SUBIECTELE

INTERNAŢIONAL

DREPTULUI Studentul trebuie să aibă abilităț i:
- să identifice noţiunea de subiect al dreptului
internaţional

1. Noţiunea şi categoriile subiectelor -

să

distingă
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categoriile

subiecţilor

de

drept

internaţional şi să explice criteriile care trebuie

de drept internaţional
2. Statele – subiecte primordiale ale

întrunite pentru calitatea de subiect internţional.
- să definească şi să explice noţiunea de personalitate

dreptului internaţional
3. Recunoaşterea statelor în dreptul
internaţional

juridică internaţională şi cea de capacitate juridică
internaţională.
- să definească instituţia recunoaşterii, să cunoască

4. Neutralitatea statelor în dreptul particularităţile, efectele şi formele acesteia.
internaţional

- să distingă formele de neutralitate a statelor şi să

5. Succesiunea statelor în dreptul explice trăsăturile acestora.
- să reproducă elementele definitorii ale succesiunii
internaţional
4.

Alte

subiecte

ale

dreptului

internaţional

statelor şi să cunoască tratatele care reglementează
această problemă.
- să distingă materiile în care este aplicabilă instituţia
succesiunii statelor.
- să explice modul de sucesiune a statelor în materie de
tratate şi în materie de bunuri, arhive şi datorii de stat.
- să argumenteze calitatea de subiecte derivate şi
limitate

a

organizaţiilor

internaţionale

interguvernamentale , a entităţilor cu caracter statal
contestat şi a mişcărilor de eliberare naţională.
-

să

argumenteze

lipsa

persoanei

personalităţii

internaţionale

a

fizice,

internaţionale

non-guvernamentale,

juridice

organizaţiilor
a

societăţilor

transnaţionale.

5. TERITORIUL ÎN DREPTUL Studentul trebuie să aibă abilităț i:
- să definească teritoriul de stat şi suveranitatea

INTERNAŢIONAL

teritorială.
1.

Noţiunea

de

teritoriu

suveranitatea teritorială
2. Componenţa teritoriului

şi - să evaluieze procedura modificărilor teritoriale.
- să identifice elementele teritoriului de stat şi să-l
distingă de alte regimuri aplicabile teritoriilor.
- să clasifice frontierele de stat şi să estimeze

3. Frontierele de stat

procedeile de fixare a frontierelor de stat
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- să cunoască teritoriile cu regim mixt în dreptul

4. Teritorii cu regim mixt

internaţional şi particularităţile acestora.

5. Teritorii cu regim internaţional

- să determine teritoriile cu regim juridic internaţional.
- să estimeze regimul juridic de navigaţie pe Dunăre.
- să argumenteze necesitatea instituirii unor zone
denuclearizate.

6.

POPULAŢIA

ÎN

DREPTUL Studentul trebuie să aibă abilităț i:
- să definească

INTERNAŢIONAL

populaţia şi identifice problemele

acesteia prin prisma dreptului internaţional.
1. Noţiunea şi problemele populaţiei
2.Reglementarea

internaţională

a

din dreptul internaţional şi să cunoască reglementările

3. Regimul juridic al străinilor
refugiaţilor

cetăţeniei.
- să explice conflictele pozitive şi negative de cetăţenie

problemei cetăţeniei.

4.Statutul

să expună modurile de dobîndire şi pierdere a

în

internaţionale existente în vederea soluţionării acestor
dreptul conflicte.

internaţional

- să propună modalităţi de reducere a cazurilor de
pluricetăţenie şi apatridie.
- să explice principalele regimuri juridice aplicabile
străinilor.
-să distingă calitatea de refugiat şi să cunoască tratatele
internaţionale care reglementează statutul refugiaţilor.
- să cunoască premisele

înfiinţării şi atribuţiile

Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru
Refugiaţi (ICNUR)
- să argumenteze natura juridică a dreptului la azil.

7. DREPTUL ORGANIZAŢIILOR Studentul trebuie să aibă abilităț i:
- să definească organizaţia internaţională şi să cunoască

INTERNAŢIONALE
1.

Noţiunea

şi

clasificarea clasificarea acestora
- să determine natura şi întinderea personalităţii

organizaţiilor internaţionale
2.

Personalitatea

juridică

a

juridice internaţionale a organizaţiei internaţionale
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organizaţiilor internaţionale
3.

Organizaţii

universale.

-

internaţionale
structura

ONU-

şi

să

deosebească

organizaţiile

internaţionale

interguvernamentale de organizaţiile internaţionale
neguvernamentale
- să cunoască modul de înfiinţare a ONU şi principalele

competenţa
4. Instituţii specializate ale sistemului
Naţiunilor Unite

organe ale acesteia.
- să cunoască instituţiile specializate ale ONU,
particularităţile acestora, domeniile de funcţionare şi

5.Organizaţii

internaţionale atribuţiile lor.

regionale: europene, extraeuropene.

-

6. Conferinţele internaţionale

regionale

să distingă

NATO,

diverse organizaţii internaţionale

(Consiliul
OSCE,CSI,

Europei,Uniunea
OCEMN,

Europeană,

Comisia

Dunării,

Uniunea Africană,Organizaţia Statelor Americane,
Liga Arabă etc. ),să cunoască structura şi domeniile de
funcţionare a acestora.
- să reproducă noţiunea de conferinţă internaţională şi
explice particularităţile acesteia în raport cu organizaţia
internaţională.
8. REGLEMENTAREA PAŞNICĂ Studentul trebuie să aibă abilităț i:
DIFERENDELOR - să definească diferendul internaţional şi să cunoască

A

categoriile diferendelor internaţionale.

INTERNAŢIONALE

- să deosebească diferendul internaţional de situaţia
1. Definiţia şi categoriile diferendelor internaţională.
- să analizeze în aspect comparativ mijloacele politico-

internaţionale
2. Mijloacele nejurisdicţionale de
reglementare

a

diferendelor

Mijloacele

soluţionare

de

soluţionare

a

diferendelor

internaţionale.
- să determine eficienţa mijloacelor nejurisdicţionale de

internaţionale
3.

diplomatice

jurisdicţionale
a

de

diferendelor

internaţionale

soluţionare a diferendelor internaţionale.
- să distingă jurisdicţia ad-hoc de cea permanentă.
- să identifice efectele mijloacelor jurisdicţionale de
soluţionare a diferendelor internaţionale.

4. Mijloacele paşnice bazate pe - să cunoască mijloacele paşnice bazate pe constrîngere
constrîngere

în

reglementarea în reglementarea diferendelor internaţionale şi

diferendelor internaţionale

explice particularităţile acestor mijloace.
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să

5.

Reglementarea

diferendelor - să distingă retorsiunile de represalii.

internaţionale în cadrul organizaţiilor - să formuleze premisele de recurgere la soluţionarea
paşnică

internaţionale

a

diferendelor

internaţionale

în

cadrul

organizaţiilor internaţionale
- să explice modul de reglementare a diferendelor
internaţionale în cadrul ONU, OSCE, UA,Ligii Arabe,
OSA etc.
- să propună noi mijloace de soluţionare paşnică a
diferendelor internaţionale.
9. DREPTUL INTERNAŢIONAL Studentul trebuie să aibă abilităț i:
- să identifice generaţiile de drepturi ale omului.

AL DREPTURILOR OMULUI

- să definească dreptul internaţional al drepturilor
1. Noţiunea şi clasificarea drepturilor omului, să expună particularităţile şi principiile
omului în dreptul internaţional
2.

Acte

internaţionale

specifice ale acestei ramuri.

universale

Drepturilor Omului

privind drepturile omului
3.

Acte

internaţionale

regionale

privind drepturile omului
4.

Mecanisme

- să descrie conţinutul Cartei Internaţionale a

internaţionale

garantare a drepturilor omului

- să cunoască sistemele regionale de protecţie a
drepturilor omului şi

principalele acte regionale în

domeniu.
de - să distingă mecanismele de garantare a drepturilor
omului din cadrul ONU.
- să cunoască mecanismele regionale de garantare a
drepturilor omului.
- să explice structura şi modul de funcţionare a Curţii
Europene a Drepturilor Omului .
-să estimeze importanţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului.

10. DREPTUL DIPLOMATIC ŞI Studentul trebuie să aibă abilităț i:
CONSULAR

- să definească dreptul diplomatic şi dreptul consular.
-

să

identifice

categoriile

1. Noţiunea şi izvoarele dreptului diplomatic şi consular.
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izvoarelor

dreptului

- să distingă cele

diplomatic
2. Organele interne ale statului cu
atribuţii în domeniul politicii externe

două ramuri

ale dreptului

internaţional.
- să cunoască organele de stat responsabile de relaţiile
internaţionale.

3. Misiunile diplomatice permanente
4.

Privilegiile

şi

- să determine procedura de numire a şefului misiunii

imunităţile diplomatice, a postului consular şi a personalului

diplomatice

diplomatic şi consular.

5. Misiunile diplomatice ad-hoc

- să distingă clasele şi gradele diplomatice şi consulare.

6. Reprezentanţe permanente ale
statului

pe

lîngă

organizaţii

internaţionale

- să compare privilegiile şi imunităţile diplomatice şi
consulare.
- să expună funcţiile diplomatice şi consulare.
- să stabilescă actualitatea şi trăsăturile diplomaţiei ad-

7. Noţiunea şi izvoarele dreptului hoc.
consular
- să determine modalităţile diplomaţiei multilaterale.
8. Posturile consulare. Privilegiile şi - să

cunoască particularităţile reprezentanţelor

permanente

imunităţile consulare

ale

statului

pe

lîngă

organizaţiile

internaţionale.
- să estimeze activitatea diplomatică a Republicii
Moldova.
- să formuleze concluzii proprii şi propuneri vizavi de
activitatea diplomatică şi consulară a Republicii
Moldova.

11. DREPTUL TRATATELOR

Studentul trebuie să aibă abilităț i:
- să reproducă criteriile de definire a tratatului

1. Definiţia, denumirea şi clasificarea internaţional.
-

tratatelor
2. Elementele şi structura tratatelor

să

distingă

denumirile

atribuite

tratatelor

internaţionale.
- să clasifice varietatea tratatelor internaţionale.

3.

Elaborarea

tratatelor

internaţionale

-să expună elementele principale şi accesorii ale
tratatelor internaţionale

şi să cunoască structura

4. Efectele tratatelor internaţionale

acestora.

5. Rezervele la tratat

-să definească deplinele puteri.

6.

Interpretarea

tratatelor

-

să

cunoască
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etapele

elaborării

tratatelor

internaţionale.

internaţionale
7. Actul constitutiv al organizaţiilor

formă solemnă de procedura elaborării tratatelor în

internaţionale
8.

Acte

unilaterale

- să distingă procedura de elaborare a tratatelor în

în

dreptul

internaţional

formă simplificată.
- să explice modul de încheiere a tratatelor de către
Republica Moldova.
- să identifice viciile de consimţămînt la încheierea
unui tratat internaţional.
-să expună efectele tratatelor în timp şi spaţiu, şi să
compare efectele tratatelor internaţionale faţă de
statele-părţi şi faţă de statele-terţe.
- să cunoască problema tratatelor concurente şi soluţiile
existente, şi să propună noi modalităţi de soluţionare a
acestei probleme.
- să estimeze natura juridică şi efectele rezervelor la
tratat.
- să distingă modurile şi regulile de interpretare a
tratatelor internaţionale.
- să

identifice actele unilaterale din dreptul

internaţional şi să expună particularităţile actului
constitutiv al organizaţiilor internaţionale.
12. DREPTUL INTERNAŢIONAL Studentul trebuie să aibă abilităț i:
UMANITAR

- să definească dreptul internaţional umanitar.

1. Noţiunea şi izvoarele dreptului - să cunoască principalele izvoare ale dreptului
internaţional umanitar
2. Tipuri de conflicte armate
3. Metode şi mijloace interzise de
luptă

internaţional umanitar.
- să stabilească coraportul dintre dreptul internaţional
umanitar şi dreptul internaţional al drepturilor omului.
- să caracterizeze şi să analizeze fiecare tip de conflict
armat.

4. Statutul de combatant şi prizonier - să distingă metodele şi mijloacele interzise de luptă.
de război

- să identifice categoriile de persoane care beneficiază

5. Protecţia persoanelor aflate în de statut de prizonier de război.
- să evalueze statutul prizonierilor de război.
afara ostilităţilor
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-să argumenteze necesitatea protecţiei populaţiei civile
şi a bunurilor civile în timp de conflict armat.
- să selecteze modalităţi de suspendare şi încetare a
operaţiunilor militare
- să estimeze efectele încetării ostilităţilor.
Studentul trebuie să aibă abilităț i:
13.

DREPTUL

SECURITĂȚ II - să cunoască definiț ia, scopurile ș i principiile
dreptului securităț ii internaț ionale.

INTERNAȚ IONALE

- să identifice trăsăturile caracteristice ale securităț ii
1. Noț iunea ș i principiile dreptului colective ș i structura sistemului securităț ii colective.
securităț ii internaț ionale

- să distingă ș i să cunoască mecanismele regionale de

2. Securitatea colectivă a statelor
3. Acorduri regionale de menț inere a
păcii

securitate colectivă a statelor (NATO, UEO, OSCE,
UE, CSI, OSA, ASEAN, UA, LSA).
- să explice specificul operaț iunilor de menț inere a
păcii ș i să cunoască cadrul normativ internaț ional de

4. Operaț iunile de menț inere a reglementare a acestora.
păcii

- să cunoască direcț iile de bază ale cooperării

5. Dezarmarea statelor. Reducerea ș i internaț ionale în sfera dezarmării, reducerii ș i
controlului armamentelor.
controlul armamentelor.

14.

DREPTUL

RĂSPUNDERII Studentul trebuie să aibă abilităț i:
- să definească instituţia răspunderii internaţionale.

INTERNAŢIONALE

-să cunoască subiecţii răspunderii internaţionale şi să
1. Noţiunea, condiţiile şi subiectele expună

2. Formele răspunderii internaţionale
Răspunderea

penală.

Definiţia

internaţional penal.

constitutive

ale

răspunderii

internaţionale.

răspunderii internaţionale

3.

elementele

internaţională
dreptului

- să distingă împrejurările care exclud caracterul ilicit
al faptului: cele care depind de subiectul - victimă de
cele independente de acesta.
- să explice formele răspunderii internaţionale.
- să argumenteze necesitatea angajării răspunderii

4. Principiile dreptului internaţional internaţionale pentru activităţi legale.
penal

- să expună elementele definitorii şi principiile
dreptului internaţional penal.
16

5. Infracţiunile internaţionale
6. Jurisdicţia internaţională penală
(ad-hoc şi permanentă)

- să distingă dreptul internaţional penal de dreptul penal
internaţional
- să distingă delictele internaţonale de crimele
internaţionale .
- să caracterizeze infracţiunile internaţionale.
- să cunoască jurisdicţia internaţuională penală ad-hoc.
- să explice necesitatea înfiinţării, structura şi
competenţa Curţii Penale Internaţionale.

15. DREPTUL INTERNAŢIONAL Studentul trebuie să aibă abilităț i:
MARITIM

- să definească dreptul internaţional maritim şi să
expună evoluţia istorică a acestei ramuri de drept

1. Noţiunea şi izvoarele dreptului internaţional.
internaţional maritim
2. Apele interioare maritime
3. Regimul juridic al mării teritoriale

- să cunoască izvoarele dreptului mării.
- să distingă apele interioare maritime.
- să expună elementele definitorii ale mării teritoriale şi
să cunoască regimul juridic al acesteia.

4. Zonele limitrofe cu regim special

-să identifice categoriile de nave maritime şi regimul

5. Regimul juridic al mării libere

lor de trecere prin marea teritorială.

6.Zona internaţională a teritoriilor
submarine

- să distingă şi să caracterizeze zonele limitrofe cu
regim special.
- să identifice libertăţile şi principiile recunoscute în

7. Strîmtorile internaţionale

marea liberă.

8. Canalele internaţionale

- să repartizeze drepturile şi obligaţiile statelor riverane
şi statelor terţe asupra zonelor maritime.
- să caracterizeze regimul juridic al zonei internaţionale
a spaţiilor submarine.
- să compare regimul juridic a strîmtorilor şi canalelor
internaţionale.
- să cunoască regimul juridic al strîmtorilor Mării
Negre - Bosfor şi Dardanele.

16. DREPTUL INTERNAŢIONAL Studentul trebuie să aibă abilităț i:
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- să definească dreptul internaţional aerian şi să

AERIAN

evaluieze istoricul dezvoltării dreptului aerian
1.Noţiunea, izvoarele şi principiile - să identifice principiile şi izvoarele dreptului aerian
- să determine regimul navigaţiei aeriene

dreptului internaţional aerian
2. Regimul spaţiului aerian al statului
3.Reglementarea juridică a zborurilor
internaţionale

- să descrie structura, organizarea şi competenţa
Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (ICAO)
- să propună modalităţi de delimitare a spaţiului aerian
de cel extra-atmosferic.

4.Regimul juridic al aeronavei şi - să proiecteze cele cinci libertăţi ale aerului în
echipajului

dependenţă de categoriile de aeronave.

5. Organizaţii internaţionale aeriene

- să cunoască organizaţiile internaţionale aeriene.

6.Răspunderea

în

dreptul

internaţional aerian

- să explice modul de răspundere pentru actele ilicite
comise contra securităţii aviaţiei civile internaţionale.

17. DREPTUL INTERNAŢIONAL Studentul trebuie să aibă abilităț i:
- să definească dreptul internaţional cosmic.

COSMIC

- să identifice principiile şi izvoarele dreptului cosmic.
1. Definiţia şi izvoarele dreptului

- să descrie structura, organizarea şi competenţa

internaţional cosmic
2. Principiile dreptului internaţional
cosmic
3.

- să determine regimul juridic al corpurilor cereşti.
organizaţiilor internaţionale spaţiale
- să determine activităţile statelor pe Lună şi alte
corpuri cereşti

Regimul juridic al corpurilor -

cereşti

să estimeze statutul astronauţilor şi al obiectelor

spaţiale

4. Regimul juridic al astronauţilor şi - să aplice mecanismul răspunderii survenite din
activităţi spaţiale
obiectelor spaţiale
5. Organizaţii internaţionale spaţiale
6.

Răspunderea

în

- să distingă obligaţiile statelor în vederea salvării
astronauţilor şi recuperarea obiectelor spaţiale.

dreptul

internaţional spaţial
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18. DREPTUL INTERNAŢIONAL Studentul trebuie să aibă abilităț i:
- să definească dreptul internaţional economic

ECONOMIC

-să

identifice

relaţiile

reglementate

de

dreptul

1. Noţiunea şi izvoarele dreptului internaţional economic
- să determine izvoarele dreptului internaţional

internaţional economic
Participanț ii

2.

la

relaţiile

-să

economice internaţionale
3.Soluţionarea

economic

diferendelor

internaţionale economice

stabilească

conţinutul

principiilor

dreptului

internaţional economic
- să demonstreze eficacitatea şi viabilitatea cooperării
internaţionale instituţionalizate în domeniul comerţului,
financiar-monetar, investiţiilor.
- să identifice subiectele dreptului internaţional
economic
- să propună modalităţi de soluţionare a diferendelor
internaţionale economice.
- să cunoască structura şi competenţa organizaţiilor
internaț ionale cu competenț ă în domeniul relaț iilor
economice internaț ionale.

VII. SARCINI PENTRU ÎNVĂȚ ĂMÂNT CU FRECVENȚ Ă LA ZI /
FRECVENȚ Ă REDUSĂ
1.Organizarea activităț ilor pentru lucrul individual a studenț ilor:
Te
ma

Nr de ore
Subiecte, probleme

nr.

1.

Caracterisitica
dreptului

generală

ZI

FR

(DR,

(DR,

AP)

AP)

a 4 ore

4 ore

Conț inutul lucrului

Modalităț i

Individual

de evaluare

1.Studierea

temei

suportul de curs;

internaț ional

din Verbal:

Discuț ii în
grup la ora
2.Documentare
de
suplimentară în bibliotecă seminarii;

public
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ș i pe INTERNET;

Comunicări

Soluț ionar
ea în grup a
indicaț iilor metodice la speț elor.
3.

Consultarea

disciplina de studiu;
4. Soluț ionarea speț elor.
2.

Izvoarele

dreptului 2 ore

4 ore

1.Studierea

temei

din Verbal:

suportul de curs;

internaț ional

Discuț ii în
grup la ora
2.Documentare
de
suplimentară în bibliotecă seminarii;
ș i pe INTERNET;

Comunicări

Consultarea Soluț ionar

3.

indicaț iilor metodice la ea în grup a
speț elor.

disciplina de studiu;
4. Soluț ionarea speț elor.
3.

Principiile fundamentale ale 4 ore

6 ore

1.Studierea

temei

suportul de curs;

dreptului internaț ional

din Verbal
scris:

și

2.Documentare

Discuț ii în
suplimentară în bibliotecă grup
la
orele
de
ș i pe INTERNET;
seminarii.
3.

Consultarea Comunicări
indicaț iilor metodice la
Rapoarte
disciplina de studiu;
4. Soluț ionarea speț elor.

Soluț ionar
5. Documentare asupra ea în grup a
speț elor.
unor studii de caz.

4.

Subiectele

dreptului 5 ore

8 ore

1.Studierea

temei

suportul de curs;

internaț ional
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Analiza în
grup a
studiilor de
caz .
din Verbal ș i
scris:

Discuț ii în
la
suplimentară în bibliotecă grup
orele
de
ș i pe INTERNET;
seminarii.
3. Documentare asupra
Rapoarte
unor studii de caz.
2.Documentare

4. Soluț ionarea speț elor.

Soluț ionar
5.
Consultarea ea în grup a
indicaț iilor metodice la speț elor.
disciplina de studiu;

Analiza în
grup
a
studiilor de
caz.

6. Pregătirea de test.

Test
de
evaluare
sumativă.
5.

Teritoriul

în

dreptul 3 ore

4 ore

1.Studierea

temei

suportul de curs;

internaț ional

din Verbal
scris:

și

2.Documentare

Discuț ii în
suplimentară în bibliotecă grup
la
orele
de
ș i pe INTERNET;
seminarii.
3. Documentarea asupra
unor studii de caz.

Rapoarte

4. Soluț ionarea speț elor.
Soluț ionar
ea în grup a
indicaț iilor metodice la speț elor.
disciplina de studiu.
Analiza în
grup
a
studiilor de
caz.
1.Studierea temei din Verbal ș i
scris:
suportul de curs;
5.

6.

Populaț ia

în

dreptul 3 ore

4 ore

internaț ional

2.Documentare

Consultarea

Discuț ii în
suplimentară în bibliotecă grup
la
orele
de
ș i pe INTERNET;
seminarii.
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3.

Documentare

asupra
Rapoarte

unor studii de caz.
4. Soluț ionarea speț elor.

Soluț ionar
5.
Consultarea ea în grup a
indicaț iilor metodice la speț elor.
disciplina de studiu.

7.

Dreptul

organizaţiilor 6 ore

8 ore

internaţionale

1.Studierea

temei

suportul de curs;

Analiza în
grup
a
studiilor de
caz.
din Verbal ș i
scris:

2.Documentare

Discuț ii în
suplimentară în bibliotecă grup
la
orele
de
ș i pe INTERNET;
seminarii.
3.
Soluț ionarea
speț elor.

Prezentarea
4.
Consultarea referatului
(în formă de
indicaț iilor metodice la
manuscris
disciplina de studiu.
ș i verbal)
5. Elaborarea unui referat.
Soluț ionar
ea în grup a
speț elor.
8.

Reglementarea

paşnică

a 4 ore

8 ore

diferendelor internaţionale

1.Studierea

temei

suportul de curs;

din Verbal
scris:

și

2.Documentare

Discuț ii în
suplimentară în bibliotecă grup
la
orele
de
ș i pe INTERNET;
seminarii.
3. Documentare asupra
unor studii de caz.

Comunicări

4. Soluț ionarea speț elor.
5.

Consultarea

Rapoarte

indicaț iilor metodice la Soluț ionar
ea în grup a
disciplina de studiu.
6. Pregătirea de lucrare de speț elor.
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Analiza în
grup
a
studiilor de
caz .

control.

9.

Dreptul

internaţional

al 6 ore

10 ore

1.Studierea

temei

suportul de curs;

drepturilor omului

Lucrare de
evaluare
sumativă.
din Verbal ș i
scris:

2.Documentare

Discuț ii în
suplimentară în bibliotecă grup
la
orele
de
ș i pe INTERNET;
seminarii.
3. Documentare asupra
unor

cauze

(versus Comunicări
Republica Moldova) din
Analiza
jurisprudenț a CEDO .
jurispruden
4.
Consultarea ț ei CEDO
indicaț iilor metodice la
disciplina de studiu;

10.

Dreptul

diplomatic

şi 6 ore

10 ore

1.Studierea

temei

suportul de curs;

consular

din Verbal
scris:

și

2.Documentare

Discuț ii în
suplimentară în bibliotecă grup
la
orele
de
ș i pe INTERNET;
seminarii.
3. Documentare asupra
unor studii de caz.

Rapoarte

4. Soluț ionarea speț elor.
Soluț ionar
ea în grup a
indicaț iilor metodice la speț elor.
disciplina de studiu.
Analiza în
grup
a
studiilor de
caz.
1.Studierea temei din Verbal ș i
scris:
5.

11.

Dreptul tratatelor

4 ore

6 ore
23

Consultarea

suportul de curs;
Discuț ii în
grup
la
suplimentară în bibliotecă
orele
de
ș i pe INTERNET;
seminarii.
2.Documentare

3. Elaborarea textului unui
Rapoarte
Comunicări

tratat internaț ional.
4. Soluț ionarea speț elor.

Consultarea Soluț ionar
ea în grup a
indicaț iilor metodice la
speț elor.
disciplina de studiu.
5.

12.

Dreptul

internaţional 4 ore

8 ore

1.Studierea

temei

suportul de curs;

umanitar

din Verbal
scris:

și

2.Documentare

Discuț ii în
suplimentară în bibliotecă grup
la
orele
de
ș i pe INTERNET;
seminarii.
3. Documentare asupra
unor studii de caz.

Comunicări

4. Soluț ionarea speț elor.
Soluț ionar
ea în grup a
indicaț iilor metodice la speț elor.
disciplina de studiu.
Analiza în
grup
a
studiilor de
caz.
1.Studierea temei din Verbal ș i
scris:
suportul de curs;
5.

13.

Dreptul

securităț ii 4 ore

8 ore

internaț ionale

Consultarea

2.Documentare

Discuț ii în
suplimentară în bibliotecă grup
la
orele
de
ș i pe INTERNET;
seminarii.
3. Documentare asupra
unor studii de caz.
4.

Consultarea

indicaț iilor metodice la
disciplina de studiu.
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Rapoarte
Analiza în
grup
a
studiilor de

5. Soluț ionarea speț elor.

14.

Dreptul

răspunderii 4 ore

8 ore

internaţionale

1.Studierea

temei

suportul de curs;

caz.

Soluț ionar
ea în grup a
speț elor.
din Verbal ș i
scris:

2.Documentare

Discuț ii în
suplimentară în bibliotecă grup
la
orele
de
ș i pe INTERNET;
seminarii.
3.
Consultarea

15.

Dreptul

internaţional 4 ore

6 ore

maritim

indicaț iilor metodice la Comunicări
disciplina de studiu.
Soluț ionar
4. Documentare asupra
ea
unor studii de caz.
speț elor.
5. Soluț ionarea speț elor.
Analiza în
grup
a
studiilor de
caz.
1.Studierea temei din Verbal ș i
scris:
suportul de curs;
2.Documentare

Comunicări

suplimentară în bibliotecă
ș i pe INTERNET;

Soluț ionar
ea în grup a
3.
Consultarea
speț elor.
indicaț iilor metodice la
Analiza în
grup a
4. Documentare asupra
studiilor de
unor studii de caz.
caz.
5. Soluț ionarea speț elor.
Discuț ii în
grup
la
orele
de
seminarii.
1.Studierea temei din Verbal ș i
scris:
suportul de curs;
disciplina de studiu.

16.

Dreptul internaţional aerian

4 ore

6 ore

2.Documentare
25

Discuț ii în

suplimentară în bibliotecă grup
la
orele
de
ș i pe INTERNET;
seminarii.
3.
Consultarea
indicaț iilor metodice la Comunicări
disciplina de studiu.
5. Soluț ionarea speț elor.

17.

Dreptul internaţional cosmic

4 ore

6 ore

1.Studierea

temei

suportul de curs;

Soluț ionar
ea
speț elor.

din Verbal
scris:

și

2.Documentare

Discuț ii în
suplimentară în bibliotecă grup
la
orele
de
ș i pe INTERNET;
seminarii.
3.
Consultarea
indicaț iilor metodice la Soluț ionar
ea
disciplina de studiu.
speț elor.
5. Soluț ionarea speț elor.
Comunicări

18.

Dreptul

internaţional 4 ore

6 ore

1.Studierea

temei

suportul de curs;

economic

din Verbal
scris:

și

2.Documentare

Discuț ii în
suplimentară în bibliotecă grup
la
orele
de
ș i pe INTERNET;
seminarii.
3.
Consultarea
indicaț iilor metodice la Soluț ionar
ea
disciplina de studiu.
speț elor.
5. Soluț ionarea speț elor.
6.

Elaborarea

unei Comunicări
comunicări asupra unor
subiecte la temă.
Total = Total
75 ore

= 120
26

ore

2.Tematica orientativă a tezelor de licenț ă
1. Protecţia internaţională a drepturilor copilului: particularităț i ș i dificultăț i
2. Conflicte pozitive şi negative de cetăţenie în dreptul internaţional
3. Sistemul european de consacrare şi garantare a drepturilor omului
4. Organizaţia Mondială a Comerţului : structură şi competenţe
5. Statutul refugiaț ilor în dreptul internaț ional
6. Organizarea structurală şi domeniul funcţional al Consiliului Europei
7. Cooperarea internaţională în domeniul protecţiei mediului
8. Succesiunea statelor în dreptul internaţional
9. Mijloacele nejurisdicţionale de soluţionare a diferendelor internaţionale
10. Jurisdicţia internaţională penală
11. Posturile consulare : structura şi competenţa
12. Privilegiile şi imunităţile diplomatice şi consulare
13. Protecţia internaţională a drepturilor minorităţilor naţionale
14. Rolul ONU în reglementarea diferendelor internaţionale
15. Traficul ilegal de migranț i – infracţiune internaţională
16. Neutralitatea statelor în dreptul internaţional
17. Fenomenul migraţiei internaţionale: evoluț ii, tendinț e, prognoze
18. U.N.E.S.C.O. : organizarea structurală şi domeniul funcţional
19. Probleme actuale ale calităţii de subiect de drept internaţional contemporan
20. Esenţa şi conţinutul principiilor fundamentale ale dreptului internaţional public
21. Problema egalităţii gender în reglementările internaţionale şi în legislaţia Republicii
Moldova
22. Conceptul de suveranitate în dreptul internaţional contemporan
23. Misiunile diplomatice permanente: structura şi competenţa
24. Rolul Comitetului Internaţional al Crucii Roşii în realizarea protecţiei umanitare
25. Operaţiunile de menţinere a păcii pe teritoriul fostei U.R.S.S.
26. Mijloacele paşnice bazate pe constrîngere în reglementarea diferendelor internaţional
27. Reglementarea juridică internaț ională a conflictelor armate interne
28. Asistenț a juridică internaț ională în materie penală: aspecte reglementate de dreptul
internaț ional
29. Rolul organizaț iilor internaț ionale la crearea normelor de drept internaț ional public
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30. Securitatea navigaț iei maritime ca direcț ie de activitate a Organizaț iei Maritime
Internaț ionale

VIII. EVALUARE
1. Evaluare sumativă periodică :Test de evaluare curentă (exemplu)
Încercuiţi varianta corectă de răspuns în itemii 1 – 3
1.O cutumă internaţională nu va fi opozabilă unui stat dacă: (1p.)
a. acesta este parte la un tratat ce are acelaşi obiect de reglementare ca şi cutuma dată;
b. acesta a formulat obiecţiuni constant menţinute în procesul formării cutumei;
c. acesta nu a exprimat în nici un mod acceptarea cutumai date;
d. această cutumă nu are caracter verbal.
2.Caracterul facultativ al jurisdicţiei internaţionale presupune:(1p.)
a. inexistenţa autorităţilor jurisdicţionale internaţionale;
b. neobligativitatea hotărîrilor instanţelor jurisdicţionale internaţionale;
c. procedura în faţa unor asemenea instanţe nu poate fi declanşată decît cu acordul expres al
fiecăruia din statele implicate;
d. imposibilitatea aplicării forţei de constrîngere în relaţiile internaţionale.
3. Dreptul internaţional public se bazează pe: (1p.)
a. imparţialitate
b. consensualism
c. liberă iniţiativă
4. Se consideră ca făcînd parte din normele de ius cogens: (2p.)
a. autoritatea cauzei judecate
b. interdicţia de atingere a drepturilor fundamentale ale omului
c. interdicţia de a recurge la forţă
d. interdicţia sclaviei
5. Cine este recunoscut ca fiind „părintele” dreptului internaţional public? (1p.)
a. Jaques Madaule
b. Hugo Grotius
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c. Jeremy Bentham
Oferiţi varianta corectă de răspuns în itemii ce urmează :
6. O mişcare de eliberare naţională va avea calitatea de subiect de drept internaţional, dacă
: (4p.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7.Definiţi principiile fundamentale ale dreptului internaţional public(1p.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Prin excepţie de la principiul neagresiunii, dr.internaţional permite folosirea forţei în
următoarele situaţii : (3p.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. Analizaţi în plan comparativ formele de neutralitate imparţială şi diferenţiată a
statelor(3p.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10.Expuneţi regulile aplicabile în cazul succesiunii statelor în materie de tratate.(7p.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.Evaluarea finală
Forme ș i metode de evaluare:
- condiţii: frecvenţă, elaborarea unor lucrări de seminar, parcurgerea bibliografiei, analiza
studiilor de caz, participarea la discuț ii ș i dezbateri la curs/seminar;
- criterii: pregătirea sistematică pentru ore,capacitatea de sinteză a informaţiilor, calitatea
formulării judecăţilor ș i răspunsurilor în cadrul examinării, originalitatea lucrărilor elaborate,
însusirea corespunzătoare a cunostinţelor de specialitate; contribuţii personale la dezbateri de
seminar şi la discuț ii în grup.
- forme: examen verbal;
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- formula notei finale: 40% examen; 60% activitatea de la curs/seminar.

Lista subiectelor pentru examen
1. Definiţia şi particularităţile dreptului internaţional public
2. Raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern.
3. Noţiunea şi clasificarea normelor internaț ionale
4. Principalele izvoare ale dreptului internaţional public
5. Mijloace auxiliare de determinare a normelor de drept internaţional. Alte posibile izvoare.
6. Principiile fundamentale ale dreptului internaţional : noţiunea, caracterele, codificarea lor.
7. Conţinutul juridic al principiilor fundamentale ale dreptului internaţional.
8. Principiul neagresiunii. Studii de caz: ”Atacul armat asupra Irakului” (2003) ș i ”Intervenț ia
militară în Libia” (2011)
9. Statele – subiecte primordiale ale dreptului internaţional.
10. Persoana fizică în raporturile juridice internaţionale.
11. Personalitatea juridică internaţională a popoarelor şi mişcărilor de eliberare naţională. Studiu
de caz: Organizaț ia de Eliberare a Palestinei.
12. Recunoaşterea în dreptul internaţional. Studiul de caz ” Recunoaș terea Kosovo”.
13. Neutralitatea statelor. Statutul de neutralitate a Republicii Moldova.
14. Succesiunea statelor în dreptul internaț ional
15. Frontierele în dreptul internaţional. Problema delimitărilor teritoriale: Cazul ”Insula
Ș erpilor”
16. Teritorii cu regim internaţional.
17. Regimul juridic al zonelor polare.
18. Fluviile internaţionale: Regimul juridic al Dunării.
19. Reglementarea internaţională a problemelor cetăţeniei.
20. Regimul juridic al străinilor. Expulzarea şi extrădarea.
21. Statutul juridic al refugiaţilor : noţiune, drepturi garantate, ICNUR.
22. Azilul teritorial şi azilul politic. Studiu de caz: ”Edward Snowden”.
23. Organizaţiile internaţionale interguvernamentale: definiţie, particularităţi, clasificare.
24. Personalitatea juridică a organizaţiilor internaţionale.
25. Organele de conducere ale O.N.U. : structura şi competenţa.
26. Instituţiile specializate din sistemul O.N.U. competenţă, structură, fondare.
27. Organizaţii internaţionale regionale: Uniunea Europeană
28. Organizaţii internaţionale regionale : Consiliul Europei
29. Organizaţii internaţionale regionale : NATO
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30. Organizaţii internaţionale regionale: OSCE
31. Organizaţii internaţionale regionale : OCEMN
32. Organizaţii internaţionale regionale : CSI
33. Organizaţii internaţionale regionale: OSA
34. Organizaţii internaţionale regionale : Uniunea Africană
35. Organizaţii internaţionale regionale : Liga Arabă
36. Mijloacele nejurisdicţionale de soluţionare paşnică a diferendelor internaţionale: noț iune ș i
particularităț i.
37. Soluț ionarea paș nică a diferendelor internaț ionale. Studiu de caz: ”Conflictul
Transnistrean”
38. Mijloace jurisdicţionale de reglementare a diferendelor internaţionale.
39. Mijloace de soluţionare a diferendelor în cadrul organizaţiilor internaţionale: O.N.U.,
Organizaț ia Statelor Americane, Uniunea Africană, Liga Arabă.
40. Soluţionarea diferendelor internaţionale în cadrul O.S.C.E.
41. Mijloace de soluţionare a diferendelor bazate pe constrîngere. Studiu de caz ”Serghei
Magniț ki”
42. Drepturile omului: noţiune, categorii, caracteristici. Particularităţile dreptului internaţional
al drepturilor omului.
43. Acte internaţionale universale privind drepturile omului.
44. Acte internaţionale regionale privind drepturile omului.
45. Mecanisme de protecţie a drepturilor omului din cadrul O .N. U.
46. Protecţia regională a drepturilor omului.
47. Curtea Europeană a Drepturilor Omului : structura ș i competenţa.
48. Dreptul diplomatic : noţiune, izvoare, subiecte.
49. Organele interne ș i externe ale statului cu activitate diplomatică.
50. Misiunile diplomatice permanente: constituire, atribuţii, structură.
51. Misiunile diplomatice ad-hoc.
52. Reprezentanţele permanente ale statelor pe lîngă organizaţii internaţionale.
53. Dreptul consular : noţiune, izvoare, subiecte.
54. Posturile consulare : înfiinţare, ranguri, categorii, structura.
55. Imunităţile şi privilegiile consulare. Funcţiile consulare.
56. Tratatele internaţionale : noţiunea, denumirile şi clasificarea.
tratatelor.
57. Elaborarea tratatelor internaţionale.
58. Efectele tratatelor internaţionale. Aplicarea lor în timp şi spaţiu.
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Elementele şi

structura

59. Încetarea şi suspendarea efectelor tratatelor internaţionale.
60. Rezervele la tratatele internaţionale.
61. Interpretarea tratatelor internaţionale : forme, metode şi procedee.
62. Acte unilaterale în dreptul internaţional.
63. Actul constitutiv al organizaţiilor internaţionale.
64. Dreptul internaţional maritim: evoluţie istorică, noţiune, izvoare, principii.
65. Apele interioare maritime.
66. Regimul juridic al mării teritoriale.
67. Zonele limitrofe cu regim special.
68. Regimul juridic al mării libere.
69. Zona internaţională a teritoriilor submarine.
70. Canalele internaţionale
71. Dreptul internaţional umanitar: tipuri de conflicte armate. Mijloace şi metode interzise de
luptă.
72. Statutul de combatant şi prizonier de război.
73. Protecţia persoanelor aflate în afara ostilităţilor.
74. Noţiunea şi principiile dreptului internaţional penal.
75. Răspunderea juridică internaţională: Noţiunea, condiţiile, subiectele. Împrejurări care exclud
caracterul ilicit al faptei şi răspuderea internaţională.
76. Formele răspunderii internaţionale.
77. Infracţiunile internaţionale.
78. Jurisdicţia penală internaţională (ad -hoc şi permanentă)
79. Noţiunea, izvoarele şi principiile dreptului internaţional economic.
80. Participanţii la relaţiile economice internaţionale
81. Soluţionarea diferendelor economice internaţionale
82. Noţiunea, izvoarele şi principiile dreptului internaţional aerian.
83. Regimul juridic al spaţiului aerian al statelor.
84. Reglementarea juridică a zborurilor internaţionale.
85. Regimul juridic al aeronavei şi echipajului .
86. Organizaţii internaţionale aeriene.
87. Răspunderea în dreptul internaţional aerian.
88. Dreptul internaţional spaţial: noţiune, izvoare, principii, subiecte, particularităţi.
89. Regimul juridic al corpurilor cereşti. Organizaţii internaţionale spaţiale.
90. Regimul juridic al obiectelor spaţiale şi a astronauţilor.
91. Dreptul securităț ii internaț ionale: noț iune, izvoare, principii.
32

92. Acorduri regionale de menț inere a păcii
93. Securitatea colectivă a statelor.
94. Operaț iunile de menț inere a păcii
95. Dezarmarea statelor. Reducerea ș i controlul armamentelor

IX.

RESURSE INFORMAȚ IONALE ALE CURSULUI
I.Reglementări internaţionale

1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului -Rezoluţia Adunării Generale O.N.U. nr. 217A
(III),

din

10.12.1948.

//

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf
2. Declaraţia Mileniului a Naţiunilor Unite: dezvoltarea umană - obiectiv de importanţă
primordială,adoptată laNew York la 24.09.2000 // Îngrijirea şi dezvoltarea timpurie a copiilor
în Moldova, Chişinău, Editura Gunivas, 2004, p. 19
3. Declaraţia privind principiile dreptului internaţional ce se referă la relaţiile de prietenie şi
colaborare între state în conformitate cu Statutul ONU din 24 octombrie 1970, U.N. Doc.
A/5217 at 121 (1970).www1.umn.edu/.../principles1970.html
4. Carta

Organizaţiei

Naţiunilor

Unitedin

26.06.1945

//

www.onuinfo.ro/documente_fundamentale/
5. Carta

Socială

Europeană

revizuită

din

3

mai

1996//

http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/163.htm.
6. Carta

drepturilor

fundamentale

a

Uniunii

Europene

din

2000www.eppgroup.eu/Activities/docs/charter_eu/ro.pdf
7. Carta Africană a drepturilor omului şi ale popoarelor, adoptată la Nairobi în iunie 1981 //
http: //www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/treaties_fr.htm
8. Convenț ia de la Viena cu privire la dreptul tratatelorsemnată la Viena la 23 mai 1969. //
http://www.mfa.gov.md/img/tratate/Conventia_Viena_1969.pdf
9. Convenț ia de la Chicago privind aviaț ia civilă internaț ională, 7 decembrie 1944 //
http://academiadeaviatie.md/pdf/legislatie_internationala/Conventia%20Chicago,%201944.p
df
10. Convenț ia Europeană din 1950
fundamentale

//

pentru apărarea drepturilor omului ș i a libertăț ilor

[on-line]http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E7126929-2E4A-43FB-

91A3-B2B4F4D66BEC/0/ROU_CONV.pdf
11. Convenţia

americană

din

1969

referitoare

la

drepturile

omului

www.oas.org/.../access_to_information_American_Convention_on_Human_Rights.pdf
33

//

12. Convenț ia 210 a Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva
femeilor şi a violenţei domestice deschisă spre semnare la Istambul la 11 .05. 2011
//http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/HTML/DomesticViolence.htm
13. Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale adoptată la 10.11.1994//
http://www.anr.gov.ro/docs/legislatie/internationala/Conventia_Cadru_pentru_Protectia_Min
oritatilor_Nationale.pdf
14. Convenț ia

ONU

asupra

dreptului

mării.

10.12.

1982,

Montego-Bay

//http://www.onuinfo.ro/documente_fundamentale/instrumente_internationale/conventie_asu
pra_dreptului_marii_5/
15. Convenţia I pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor şi bolnavilor din forţele armate în campanie
semnată la 12 august 1949 la Geneva. În : Tratate internaţionale (Drept umanitar). Ediţie
oficială. Chişinău: Garuda-art,1999, p.9-34
16. Convenţia II pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor din forţele
armate maritime semnată la 12 august 1949 la Geneva. În : Tratate internaţionale (Drept
umanitar). Ediţie oficală. Chişinău: Garuda-art,1999, p.34-55
17. Convenţia III cu privire la tratamentul prizonierilor de război semnată la 12 august 1949 la
Geneva. În : Tratate internaţionale (Drept umanitar). Ediţie oficală. Chişinău: Garudaart,1999, p.55-123
18. Convenţia IV cu privire la protecţia persoanelor civile în timp de război semnată la 12 august
1949 la Geneva. În : Tratate internaţionale (Drept umanitar). Ediţie oficală. Chişinău:
Garuda-art,1999, p.123-184
19. Convenţia de la Haga din 1954 privind protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat //
Cloşcă I., Suceavă I. Dreptul internaţional umanitar al conflictelor armate (documente). –
Bucureşti: Asociaţia Română de Drept Umanitar, Casa de editură Şansa SRL, 1993, p.38-42.
20. Convenţia de la Ottawa din 1997 privind interzicerea utilizării, stocării, producerii ș i
transferului

de

mine

și

anti-personal

distrugerea

acestora

//

www.icrc.org/eng/assets/files/other/1997_ap_mines.pdf
21. Convenț ia Naţiunilor Unite din 2000 împotriva criminalităţii transnaţionale organizate.
Adunarea

Generală

a

ONU

[AC.254/4/Rev.5]

//

[on-

line]http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=38601
22. Convenț ia Naț iunilor Unite din 1951 privind statutul refugiaț ilor. Rezoluț ia Adunării
Generale

a

ONU

429

(V)

din

14

decembrie

1950

//

[on-line]

http://www.hotararicedo.ro/files/files/CONVENTIA%20PRIVIND%20STATUTUL%20REF
UGIATILOR.pdf
34

23. Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei.Rezoluţia
Adunării

Generale

O.N.U.

nr.

34/180

din

18.12.1979

//

[on-

line]www.mpsfc.gov.md/file/tratate/cedaw_md.pdf
24. Convenţia cu privire la drepturile copilului. Rezoluţia Adunării Generale O.N.U. nr. 44/25
din 29.11.1989 // Ghid de aplicare practică a Convenţiei cu privire la drepturile copilului.
UNICEF. Chişinău : Editura Cartier, 2001. p.597.
25. Convenț ia internaț ională privind protecț ia drepturilor tuturor lucrătorilor migranţi ș i a
membrilor familiilor acestora. Rezoluț ia 45/ 158 din 18 decembrie 1990, în vigoare de la 1
iulie 2003.// [on-line]http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r158.htm
26. Convenţia de la Belgrad cu privire la regimul navigaț iei pe Dunăre din 28 august 1948//
http://www.monitoruljuridic.ro/act/conventie-din-18-august-1948-privind-regimulnavigatiei-pe-dunare-emitent-ministerul-afacerilor-externe-publicat-n-buletinul-23611.html
27. Convenț ia

de

la

Viena

din

1961

cu

privire

la

relaț iile

diplomatice

//

http://www.monitoruljuridic.ro/act/conventia-de-la-viena-din-18-aprilie-1961-cu-privire-larelatiile-diplomatice-emitent-consiliul-de-stat-publicat-n-21262.html
28. Convenț ia

de

la

Viena

din

1963

cu

privire

la

relaț iile

consulare//

[on-

line]http://old.mae.ro/poze_editare/2006.03.29_Viena_1963.pdf
29. Convenţia Europeană asupra cetăţeniei din 14 mai 1997//http://cetatenie.just.ro/wpcontent/uploads/Conventia_Europeana_asupra_Cetateniei_Strasbourg_6_noiembrie_1997.pd
f
30. Pactul Internaț ional cu privire la drepturile civile ș i politice. Rezoluț ia Adunării Generale
a

ONU

2200A

(XXI)

din

16

decembrie

1966

//[on-

line]http://www.irdo.ro/file.php?fisiere_id=80&inline
31. Pactul internaț ional cu privire la drepturile economice, sociale ș i culturale. Rezoluț ia
Adunării

Generale

a

ONU

2200A

(XXI)

din

16

decembrie

1966//

[on-

line]http://www.irdo.ro/file.php?fisiere_id=79&inline=
32. Protocolul

Naț iunilor

Unite

din

1967

privind

statutul

refugiaț ilor

//

[on-

line]http://www.onuinfo.ro/documente_fundamentale/instrumente_internationale/protocol_pr
ivind_statutul_refugiatilor/
33. Protocolul împotriva traficului ilegal de migranț i pe cale terestră, a aerului ș i pe mare.
Palermo,

Italia,

15

noiembrie

2000,

în

vigoare

din

28.01.2004//

[on-line]:

http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_smug
_eng.pdf

35

34. Protocolul privind prevenirea, reprimarea ș i pedepsirea traficului de persoane, în special al
femeilor

și

copiilor.

Palermo,

Italia,

15

noiembrie

2000

//

[on-line]:

http://www2.ohchr.org/english/law/protocoltraffic.htm
35. Protocolul I Adiţional la Convenţiile de la Geneva din 1949 referitor la protecţia victimelor
conflictelor armate internaţionale semnat la 10 iulie 1977. În: Tratate internaţionale (Drept
umanitar). Ediţie oficală. Chişinău: Garuda-art,1999, p.184-253
36. Protocolul II Adiţional la Convenţiile de la Geneva din 1949 referitor la protecţia victimelor
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