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„Alexandru cel Bun” 
Facultatea Administraţie publică 

Denumirea cursului: Drept Internațional Umanitar 

 Codul cursului în planul de studii: F.02.O.011;    
F.02.O.012; F.02.O.011. 

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe milita-
re 
Specialitatea: conducerea subunităţilor de infanterie; 
conducerea subunităţilor de artilerie; conducerea 
subunităţilor de comunicaţii şi informatică. 

Catedra responsabilă de curs: catedra ştiinţe 
umanistice şi limbi moderne 
Titular/Responsabil de curs: Cauia Alexandr dr., conf. 
univ. 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi  
Forma de 
evaluare 

 
Număr de 

credite total contact 
direct 

studiu 
individual 

curs seminar laborator 

60 30 30 12 18 - E 2 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul de lecţii Drept Internațional Umanitar este predestinat studenţilor ciclului I (universitar, 3 ani) cu 
scopul familiarizării lor cu cunoştinţe fundamentale, teoretice şi practice, necesare pentru înţelegerea proceselor 
de funcţionare a Sistemelor de norme juridice ce asigură protecția persoanelor protejate și metodelor de ducere a 
războiului. 
Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. La lecţiile practice se analizează exemple importante, care 
duc la înţelegerea mai profundă a materialului teoretic. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

- să reproducă noţiunile fundamentale ale cursului Drept Internaţional Umanitar. 
- săopereze cu aparatulepistemologic al domeniului; 
- să definească teoriile şi principiile de bază ale Dreptului Internaţional Umanitar. 

Competenţe specifice: 
- să cunoască cele mai importante şcoli şi curente în cadrul Dreptului Internaţional Umanitar; 
- să identifice diversitatea şi complexitatea proceselor ce au loc în cadrul conflictelor armate contemporane; 
- să identifice şi să gestioneze informaţia la tema cursului în diverse sursede informaţie. 

Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- să aplice şi să utilizeze postulatele fundamentale ale cursului în exerciţiul complex al profesiei; 

- să compare treptele evoluţiei dreptului internaţioanl umanitar; 

- sa analizeze statutul juridic a participanţilor în cadrul conflictelor armate contemporane;  

- să perceapă categoriile şi principiile de bază ale disciplinei, conexiunea interdisciplinară a cursului cu alte 

discipline, utilizând în practică esenţele teoretice ale disciplinei; 

- să sintetizeze şi să argumenteze experienţele acumulate în cadrul activităţii teoretice şi practice a cursului, prin

competenţele gnoseologice achiziţionate la disciplină şi propagarea valorilor general umane. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să cerceteze diverse probleme adiacente tematicii cursului din surse suplimentare şi de alternativă; 

- să dezvolte aptitudini de doctrinare a informaţiei din domeniul dreptului internaţional umanitar pentru a genera 

sinteze, analize,clasificări etc. la subiect; 

- să dezvolte capacităţile de gestionare a activităţii profesionale pe piaţa munci; 

să propună teme pentru micro-cercetări în domeniul dreptului internaţional umanitar prin metoda căutării şi 

documentării informaţionale. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Drept Internațional Umanitar este necesară cunoașterea 
disciplinei Teoria generală a Dreptului și a altor discipline socio-umanistice. 

Teme de bază: Formarea, evoluţia şi rolul dreptului internaţional umanitar. Aplicarea dreptului internaţional 
umanitar. Starea de beligeranţă şi metodele legale de ducere a războiului. Mijloacele legale de ducere a 
războiului. Protecţia persoanelor protejate în cadrul conflictelor armate contemporane şi Emblema Crucii Roşii. 
Statutul juridic al participanţilor în cadrul ostilităţilor şi protecţia internaţională a drepturilor omului. Drepturile şi 
obligaţiile combatantului în cadrul conflictelor armate contemporane. Răspunderea militarilor în dreptul 
internaţional umanitar. Implementarea dreptului internaţional umanitar. 



Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lucrări individuale, consultaţii. 

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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