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FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Drept  

1.3 Departamentul Departamentul de Drept Public 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii / 
Calificarea 

Drept/Ştiinţe penale 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept penal internaṭional 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.dr. Ioana - Celina Paşca 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.dr. Ioana - Celina Paşca 

2.4 Anul de 
studiu 

I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de 
evaluare 

Ex 2.7 Regimul 
disciplinei 

O 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 88 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 30 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  10 

Examinări  10 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de 
competenţe 

 - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
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5.1 de desfăşurare a cursului  - 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 - 

 

6. Obiectivele disciplinei - rezultate așteptate ale învățării la formarea cărora contribuie 

parcurgerea și promovarea disciplinei 

 

C
u

n
o

şt
in

ţe
 

1. Definirea și utilizarea adecvată a termenilor juridici proprii disciplinei Drept 

penal internaţional. 

2. Elaborarea unui proiect profesional utilizând principiile și metodele 

consacrate în cadrul Dreptului penal internaţional, pornind de la legislația şi 

doctrina în materie. 

 

A
b

ili
tă

ţi
 

1. Utilizarea adecvată a regulilor instituțiilor juridice proprii dreptului penal 

internaţional. 

 

2. Evaluarea critică a incriminărilor existente, a practicii Curţii penale 

internaţionale şi a doctrinei. 

 

R
es

p
o

n
sa

b
ili

ta
te

 

şi
 a

u
to

n
o

m
ie

 

1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil. 

2. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi 

de formare profesională. 

 

7. Conţinuturi  

7.1 Curs Metode de 
predare 

Observaţii 

1. Formarea dreptului penal internaţional 
 

Expunerea, 
conversația 
euristică, 
exemplificarea 

2 h  
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2. Instituţii implicate în aplicarea dreptului 
penal internaţional 
Tribunalele penale internaţionale ad-hoc 
Curtea penală internaţională  
 

Expunerea, 
conversația 
euristică, 
exemplificarea 

2 h  

3. Izvoarele dreptului penal internaţional 
Statutele Tribunalelor ad-hoc. 
Statutul Curţii penale internaţionale  
Convenţiile internaţionale și principiile 
dreptului internaţional 
 

Expunerea, 
conversația 
euristică, 
exemplificarea 

2 h 

4. Principiile dreptului penal internaṭional  
 
 

Expunerea, 
conversația 
euristică, 
exemplificarea 

2 h   

5. Crimele internaţionale Expunerea, 
conversația 
euristică, 
exemplificarea 

2 h 

6. Răspunderea penală pentru crime 
internaţionale 

Expunerea, 
conversația 
euristică, 
exemplificarea 

2 h 
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7. Răspunderea superiorului ierahic Expunerea, 
conversația 
euristică, 
exemplificarea 

2 h 

8. Vinovăṭia ȋn dreptul penal internaṭional  Expunerea, 
conversația 
euristică, 
exemplificarea 

 2 h 
 

9. Cauze justificative și de 
neimputabilitate ȋn dreptul penal 
internaṭional.  
 

Expunerea, 
conversația 
euristică, 
exemplificarea 

 2 h  
 

10. Infracṭiunile de competenṭa Curṭii 
penale internaṭionale.  
 

Expunerea, 
conversația 
euristică, 
exemplificarea 

2 h  

11. Crimele împotriva umanităţii 
      Crima de genocid 

Expunerea, 
conversația 
euristică, 
exemplificarea 

2 h  

12. Crime de război 
       Crima de agresiune 
  
 

Expunerea, 
conversația 
euristică, 
exemplificarea 

2 h 

13. Procedura ȋn faṭa Curṭii penale 
internaţionale  
 

Expunerea, 
conversația 
euristică, 
exemplificarea 

2 h 

 14. Căile de atac  Expunerea, 
conversația 
euristică, 
exemplificarea 

2 h 

7.2 Seminar / laborator 
 

Metode de 
predare 

Observaţii 
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1. Crimele internaţionale Exercițiul, 
studiul de caz, 
activitatea pe 
grupe, 
activitatea 
independentă 

 1 h 
 

2. Tribunale penale ad-hoc. Tribunalul 
militar de la Nürnberg.  
 

Exercițiul, 
studiul de caz, 
activitatea pe 
grupe, 
activitatea 
independentă 

1 h 

3. Tribunale penale ad-hoc. Tribunalul 
militar de Tokyo.  
 

Exercițiul, 
studiul de caz, 
activitatea pe 
grupe, 
activitatea 
independentă 

1 h 

4. Tribunalul penal internaţional pentru 
fosta Iugoslavie 
 

Exercițiul, 
studiul de caz, 
activitatea pe 
grupe, 
activitatea 
independentă 

1 h 

5. Tribunalul penal internaţional pentru 
Rwanda  
 

Exercițiul, 
studiul de caz, 
activitatea pe 
grupe, 
activitatea 
independentă 

1 h 

6. Tribunalul special pentru Sierra Leone Exercițiul, 
studiul de caz, 
activitatea pe 
grupe, 
activitatea 
independentă 

1 h 
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7. Tribunalul special pentru Irak Exercițiul, 
studiul de caz, 
activitatea pe 
grupe, 
activitatea 
independentă 

1 h 

8. Tribunalul special pentru Liban Exercițiul, 
studiul de caz, 
activitatea pe 
grupe, 
activitatea 
independentă 

1 h 

9. Curtea penală internaţională. 
Competenţă teritorială 

Exercițiul, 
studiul de caz, 
activitatea pe 
grupe, 
activitatea 
independentă 

1 h 

10. Curtea penală internaţională. 
Competenţă materială 

Exercițiul, 
studiul de caz, 
activitatea pe 
grupe, 
activitatea 
independentă 

1 h 

 11. Crima de genocid 
 

Exercițiul, 
studiul de caz, 
activitatea pe 
grupe, 
activitatea 
independentă 

 1 h 
 

12. Crimele împotriva umanităţii Exercițiul, 
studiul de caz, 
activitatea pe 
grupe, 
activitatea 
independentă 

1 h 

13. Crimele de război Exercițiul, 
studiul de caz, 
activitatea pe 
grupe, 

1 h 
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activitatea 
independentă 

14. Crima de agresiune Exercițiul, 
studiul de caz, 
activitatea pe 
grupe, 
activitatea 
independentă 

 1 h 
 

Bibliografie obligatorie: 
1. Werle Gerhard, Florian Jessberger, Principes of international criminal law, Oxford Univerity 
Press, USA, 2014. 
2. Ioana Celina Paşca, Drept penal internaţional, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2020.  
3. Barbu Ionuṭ Andrei, Persoana fizică ȋn dreptul internaṭional penal,  Ed. CH. Beck, 2013.  
4. Statutul Curṭii penale internaṭionale. 
5. Statutul Tribunalului militar de la Nürnberg.  Statutul Tribunalului militar de la Tokyo.  
6. Statutul Tribunalului penal internaţional pentru fosta Iugoslavie. 
7. Statutul Tribunalului penal internaţional pentru Rwanda. 
8. Statutul Tribunalului penal internaţional pentru Sierra Leone.  
 
Bibliografie alternativă: 
1. Liviu Lascu, Modalitati de participare la comiterea crimelor date ȋn competenta instanţelor 
penale internationale, Ed. Hamangiu, 2013. 
2. Florin Răzvan Radu, Drept european și internaṭional penal, Ed. CH. Beck, 2013. 
3. Beatrice Onica Jarka, Jurisdicţia internaţională penală, Ed. C.H. Beck, 2008.  
4. Daniela Anca Detesanu, Crima internaţională, Abordări convenţionale si dezvoltări 
jurisprudenţiale, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2016.  
 
.  
 
 

 

 

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei Drept penal internaţional este îndreptată înspre 
dobândirea de către masteranzi a unor competențe profesionale și transversale care să le asigure 
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acestora, la finalul studiilor ciclului de masterat, integrarea cât mai facilă pe piața muncii, în toate 
domeniile de activitate specifice. 

 

9. Evaluare 

Tip activitate 9.1 Criterii de evaluare 9.2 Metode de evaluare 9.3 
Pondere 
din nota 
finală 

9.4 Curs Se verifică îndeplinirea de către 
fiecare masterand a 
standardelor minime de 
performanță 

Evaluarea sumativă cu notă 
obținută prin verificarea orală 

100% 

   

9.5 Seminar / 
laborator 

Se verifică îndeplinirea de către 
fiecare masterand a 
standardelor minime de 
performanță 

Recompensarea studenţilor -
masternazi pentru activităţi 
de tip referat 

 

   

9.6 Standarde minime de performanţă 

1. folosirea adecvată a limbajului juridic propriu materiei - Drept penal internaṭional; 

2. argumentarea metodelor, tehnicilor, procedurilor şi instrumentelor aplicate în dreptul 

international;  

3. utilizarea adecvată a legislației din domeniul dreptului penal internaṭional, în acord cu 

doctrina şi cu jurisprudența în materie, în scopul soluționării unei probleme de drept 

concrete. 

 

    

   

10. Desfășurarea activității didactice și de evaluare în mediul online 

Platforma de e-
learning utilizată 
Moodle / Google 
Classroom / 
Google Meet 
 

Aplicația de video-
conferință ce va fi 
utilizată 

Condițiile tehnice 
necesare pentru 
participarea la 
procesul educațional 
și la procesul de 
evaluare 

Modalitatea/platforma 
prin care suportul de curs 
poate fi consultat în 
format electronic și în care 
pot fi accesate alte resurse 
de învățare / bibliografice 
în format digital 

Moodle Google Meet Studentul are nevoie 
de acces la mijloace 
tehnice specifice, în 
vederea participării la 
procesul educațional 

https://elearning.e-uvt.ro/ 
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și la cel de evaluare: 
desktop / laptop / 
tabletă / smartphone 
conectate la internet, 
care permit accesul 
pe platforma de e-
learning utilizată, 
precum și instalarea 
aplicației de video-
conferință folosite. În 
vederea desfășurării 
optime a procesului 
de învățământ, 
logarea studentului 
pe platforma de e-
learning utilizată se va 
face exclusiv de pe 
contul instituțional 
(prenume.nume anul 
nașterii @e-uvt.ro). 

 

 
 

 
 
 
 

 
Data completării 

 
Semnătura titularului de curs 

 
Semnătura titularului de 

seminar 
20.09.2021 Lect. dr. Ioana Celina Paşca  Lect. dr. Ioana Celina Paşca 

 
 
 
Data avizării în departament, 
 

 
 
 

Semnătura directorului departamentului 
Conf. univ. dr. Cristian CLIPA 
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