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RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI REGIONALE 
 

Disciplina Conţinutul disciplinei (descriere sumară) Nr. 
ore 

Curs Seminar Lucrări 
practice 

Forma 
de 

evaluare 

Credite 

Teoria relaţiilor 

internaţionale 

 

Conceptele fundamentale ale teoriei relaţiilor internaţionale.  

Istoricul şi evoluţia relaţiilor internaţionale şi a sistemului 

internaţional. Teoriile relaţiilor internaţionale. Evoluţia 

relaţiilor internaţionale după războiul rece şi restructurarea 

raporturilor la nivel global.  

15 10 5 - E 
(examen) 

3 

Drept internaţional 

public 

 

Statutul dreptului internaţional. Normele şi izvoarele 

dreptului internaţional. Principiile fundamentale ale 

dreptului internaţional. Subiectele dreptului internaţional 

public. Populaţia în dreptul internaţional.  Aspecte privind 

drepturile omului în context internaţional şi regional. 

Teritoriul de stat. Zone  maritime asupra  cărora  statele  

25 20 5 - E 5 



exercită drepturi suverane exclusive. Tratatul internaţional. 

Reglementarea paşnică a diferendelor internaţionale. 

Răspunderea internaţională a statelor. Dreptul organizaţiilor 

internaţionale. 

Drept diplomatic şi 

consular.  

Teoria şi practica 

negocierilor în 

relaţiile 

internaţionale. 

Protocol diplomatic 

Diplomaţia: apariţia şi evoluţia diplomaţiei; definiţia 

diplomaţiei. Dreptul diplomatic: definiţie, caracteristici, 

izvoare;  stabilirea, încetarea, ruperea sau suspendarea 

relaţiilor diplomatice. 

Organe statale interne cu activitate în domeniul relaţiilor 

internaţionale. Misiunile diplomatice. Inviolabilităţile, 

imunităţile şi privilegiile diplomatice. 

Dreptul consular. Apariţie şi evoluţie; Codificarea dreptului 

consular; Stabilirea relaţiilor consulare şi înfiinţarea oficiilor 

consulare; Clasele oficiilor consulare şi ale circumscripţiilor 

consulare; Personalul consular şi clasele şefilor de post 

consular; Funcţii consulare;  Imunităţi şi privilegii. 

Conceptul şi obiectivele negocierilor internaţionale. 

Clasificarea negocierilor în relaţiile internaţionale. Strategii 

de realizare a negocierilor.  

Elemente generale de protocol. Etichetă. Protocol şi etichetă 

în comunicare şi la evenimentele sociale. Specificităţi ale 

diverselor ţări în ceea ce priveşte eticheta diplomatică. 

Corespondenţă diplomatică. Diplomaţia publică 

25 20 5 - E 5 

Dreptul Uniunii 

Europene 

Izvoarele dreptului Uniunii Europene: noţiune; clasificare; 

analiză. Aplicarea normelor juridice ale UE în ordinea 

juridică a României. Caracteristicile ordinii juridice a UE. 

Principiile generale ale dreptului UE. Sistemul instituţional 

al UE. Acţiuni introduse în faţa CJUE: acţiunea în anulare; 

acţiunea în carenţă; acţiunea în interpretare. Procedura 

pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate de statele 

membre. Libera circulaţie a mărfurilor. Libera circulaţie a 

persoanelor şi a serviciilor. 

25 20 5 - E 5 



Managementul 

conflictelor 

internaţionale  

Tipuri de diferende internaţionale. Tipologia conflictelor şi 

crizelor. Factori determinanţi în apariţia conflictelor 

internaţionale. Desfăşurarea conflictelor. Modele teoretice şi 

practice de gestionare a conflictelor şi crizelor. Organizaţii 

internaţionale sau regionale cu atribuţii specifice în 

managementul conflictelor şi crizelor. Managementul 

angajării în operaţiuni militare de prevenire a conflictelor şi 

în operaţiuni de menţinere a păcii.  Abordarea regională a 

soluţionării crizelor şi conflictelor internaţionale 

20 15 5 - E 4 

Dezvoltare regională 

şi comunicare 

instituţională  

1. Globalizarea: definiţii, interpretări, teorii. Stat naţional, 

globalizare, interculturalitate. Globalizare, dezvoltare 

economică şi comunicare interculturală. Globalizare, 

comunicare şi identitate locală. Globalizare, comunicare  şi 

identitate etnică. Globalizare, comunicare şi identitate 

politică. Globalizarea informaţională şi comunicarea 

interculturală. Globalizare şi comunicare în mediul rural şi 

urban. Rolul mass-mediei în cadrul procesului de 

globalizare. Comunicare interculturală în regiunile 

transfrontaliere. Regionalism şi comunicare interculturală. 

Regionalism, competiţie şi geopolitică. Integrare europeană 

şi comunicare interculturală 

20 15 5 - E 4 

Geopolitică şi relaţii 

regionale 

Istoricul şi evoluţia geopoliticii. Concepte de bază în 

Geopolitică. Probleme globale. Risc şi securitate pe plan 

mondial. Geopolitica germană. Geopolitica anglo-

americană. Geopolitica islamică. Geopolitica rusească.            

Geopolitică regională (Uniunea Europeană, NAFTA – 

modelul de integrare economică a continentului nord-

american, Regiunea Asia Pacific). Globalizare – blocuri 

economice regionale – centre de putere. Strategii geopolitice 

contemporane. România în context geopolitic european şi 

mondial 

20 15 5 - E 4 

Total ore/credite  150 115 35 - - 30 



Certificarea 

competenţelor 

profesionale 

  - - - E 10 

 
Ocupații posibile conform COR: analist armonizare legislativă (242 913) 

 

Competenţe: 
1. Competenţe profesionale (C): 
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic: 

C1.1. Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în domeniul juridic; 

C1.2. Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris şi oral şi a instrumentelor de logică juridică pentru explicarea şi interpretarea 

conceptelor şi teoriilor specifice domeniului dreptului; 

C1.3. Utilizarea limbajului juridic de specialitate şi a unor instrumente de logică juridică, în elaborarea unor argumentări specifice 

domeniului, în scris şi oral; 

C1.4. Utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor, teoriilor şi metodelor consacrate în domeniul juridic; 

C1.5. Folosirea limbajului juridic de specialitate în elaborarea proiectelor profesionale. 

C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic: 

C2.1. Definirea şi clasificarea teoriilor, paradigmelor şi principiilor utilizate în studiul dreptului; 

C2.2. Utilizarea conceptelor şi teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea şi interpretarea textelor de lege (normelor juridice) naţionale, 

europene şi internaţionale; 

C2.3 Aplicarea teoriilor, a principiilor și a conceptelor într-un context determinat; 

C2.4 Analiza datelor preliminare, interpretarea acestora, realizarea de clasificări şi a unor delimitări conceptuale; 

C2.5 Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea teoriilor, principiilor şi metodelor specifice dreptului. 

C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale: 

C3.1. Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc şi european şi a principalelor instrumente juridice internaţionale; 

C3.2. Explicarea şi interpretarea normelor juridice naţionale, a celor europene şi a prevederilor internaţionale prin utilizarea cunoştinţelor 

însuşite; 

C3.3 Identificare prevederilor legale din legislaţia românească, europeană sau internaţională, aplicabile într-un context determinat; 

C3.4 Realizarea studiului juridic şi distingerea între prevederile relevante faţă de cele irelevante care au incidenţă în rezolvarea unor situaţii 

specifice; 

C3.5 Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislaţiei româneşti şi a celei europene şi internaţionale în vigoare. 

 



2. Competenţe transversale (CT): 
CT 1 : Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil cu respetarea regulilor deontologice specifice domeniului privitor la protecţia, 

conservarea şi ameliorarea mediului. 

CT 2: Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă pe baza unor elemente de interdisciplinaritate. 
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