
 

 
Codul disciplinei DOP.2.1.07 Semestrul III Numărul de credite 3 

 

Facultatea DREPT 
 
 Numărul orelor pe semestru/activităţi 

Domeniul de licenţă DREPT 
 
 Total SI ST SF L P 

Programul de studii de 
licenţă  DREPT 

 
 75 47  28   

 
Categoria formativă a disciplinei (fundamentală, 
complementară, domeniu, specialitate) 

DC 

Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă) DO 

 

Discipline anterioare 
Condiţionate  

Recomandate  

 

Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general  

Cunoaşterea evoluţiei diplomaţiei, precum şi a mecanismelor şi structurilor ei 

principale, ca modalitate de a percepe diferitele forme de cultură şi 

comunicare. 

Obiectivele specifice 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să : 

Descrie fenomene curente în orizontul tehnicilor și uzanțelor diplomatice. 

Utilizeze cunoștințele dobândite în cadrul unor discuții și dezbateri privind rolul 

diplomaţiei şi negocierii în lumea de azi. 

Analizeze uzanţele şi tehnicile diplomatice din perspectiva societăţii actuale, 

care presupune hibridarea manifestărilor publice. 

 

Competen ţe profesionale 

C1. Cunoașterea și utilizarea corectă a terminologiei de specialitate 

C2. Analiza principalelor forme ale diplomației 

C3. Cunoașterea uzanțelor diplomatice 

C4. Operarea cu principalele norme internaționale în materie 

 

Anexa 3 IFR 2020-2021 
FIŞA DISCIPLINEI 

Denumirea disciplinei UZANŢE ŞI TEHNICI DIPLOMATICE 



 
Competen ţe transversale  

CT1.  Capacitatea de evaluare și autoevaluare 

CT2.  Lucrul în echipă 

Conţinutul activităţilor 
(SI, ST, SF, L, P) 

I. Studiu i ndividual prin materiale specifice ID /IFR 

1. Introducere în diplomaţie – 2 ore 

2. Funcţiile diplomaţiei. Calităţile unui diplomat – 2 ore 

3. Diplomaţia “veche” şi diplomaţia “nouă” – 2 ore 

4. Vocabularul diplomatic – 2 ore 

5. Relaţiile diplomatice. Misiunile diplomatice – 2 ore 

6. Corpul diplomatic – 2 ore 

7. Statutul Corpului diplomatic al României – 2 ore 

8. Imunităţi şi privilegii diplomatice – 2 ore 

9. Protocolul şi precăderea în diplomaţie – 2 ore 

10. Protocolul şi precăderea în diplomaţie – 2 ore 

11. Negocierea. Strategii, tehnici, tactici – 2 ore 

12. Negocierea. Strategii, tehnici, tactici – 2 ore 

13. Negocierea. Strategii, tehnici, tactici – 2 ore 

14. Cultură şi comunicare. Semnificaţia diferenţelor culturale în relaţiile cu 

străinii – 2 ore 

II. Seminar fa ţă în fa ţă (pot fi organizate și on-line) 

1. Teoria diplomaţiei. Definiri, tipuri, mijloace. Diplomaţie „secretă”, diplomaţia 

„deschisă”, diplomaţia „publică” – 2 ore 

2. Teoria diplomaţiei. Definiri, tipuri, mijloace. Diplomaţie „secretă”, diplomaţia 

„deschisă”, diplomaţia „publică” – 2 ore 

3. Diplomaţia marilor actori internaţionali şi structurarea unei noi ordini 

mondiale după 1945 – 2 ore 

4. Strategiile şi tehnicile diplomaţiei sovietice – 2 ore 

5. Diplomaţia şi problema drepturilor minorităţilor – 2 ore 

6. România la începutul secolului XXI. De la statutul de subiect la cel de actor 

în relaţiile diplomatice postbelice   – 2 ore 

7. România la începutul secolului XXI. De la statutul de subiect la cel de actor 

în relaţiile diplomatice postbelice   – 2 ore 



 
8. Diplomaţia americană în perioada războiului rece – 2 ore 

9. Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) şi diplomaţia preventivă – 2 ore 

10. Diplomaţia culturală. Forme, mize şi „actori” – 2 ore 

11. „Noua” diplomaţie de la sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI. 

Diplomaţia în epoca globalizării – 2 ore 

12. „Noua” diplomaţie de la sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI. 

Diplomaţia în epoca globalizării – 2 ore 

13. Diplomaţia economică şi restructurarea sistemului de relaţii internaţionale – 

2 ore 

14. Diplomaţia economică şi restructurarea sistemului de relaţii internaţionale – 

2 ore 

 
Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice, EVP-evaluare pe parcurs) EVP 

Stabilirea notei  finale 
(procente) 

- evaluare finală (examen scris sau referate trimise on-line) 60 % 

- activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.   

- teste pe parcursul semestrului 40 % 

- teme de control  

Lista materialelor 
didactice necesare 
(suport de curs, ghid de 
studiu etc.) 

Suport curs, ghid de studiu 
 



 

Bibliografia recomandată 

Bibliografie  

Referin ţe principale: 

1. Anghel, I. M., Dreptul diplomatic, Bucureşti, 1984.2. Bonciog, A., Drept 

diplomatic, Bucureşti, 1997; 

3. Dupont, C., La Négociation : conduite, théorie, aplications, Paris, 1994 ; 

4. Dussault L., Protocolul – instrument de comunicare, Bucureşti, 1996 ; 

5. Feltham, R.G., Introducere în dreptul şi practica diplomaţiei, Bucureşti, 

1997 ; Idem, Ghid diplomatic,  Iaşi, 2006 ; 

6. Iacob, Gh., Introducere în diplomaţie, Iaşi, 1998; 

7. Kissinger, H., Diplomaţia, Bucureşti, 1998; 

8. Maliţa, M., Diplomaţia. Şcoli şi instituţii, Bucureşti, 1975; 

9. Nicolson, H., Arta diplomatică, Bucureşti, 1966; 

10. Pruteanu, Şt., Manual de comunicare şi negociere în afaceri, Iaşi, 2000; 

11. Serres, J., Manuel practique de protocole, Paris, 1992; 

12. Tănăsie, P., Uzanţe diplomatice şi de protocol, Bucureşti, 1993. 

 

Coordonator de disciplină 
Grad didactic, titlu, nume şi prenume Semnătura 

Prof. univ. dr. Iacob Gheorghe   

Legendă: SI - studiu individual; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de 

laborator, lucrări practice; P – proiect; 

 

Data completării: 01.10.2020 

Avizat: 

Prodecan pentru activitatea academică şi relaţia cu studenţii 
Lect. univ. dr. Mihai DUNEA 

 


