
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2021-2022 

 
Anul de studiu IV/ Semestrul II 

 
 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Drept și Științe Sociale 

1.3. Departamentul  de Științe Juridice și Administrative 

1.4. Domeniul de studii Drept 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/calificarea* Drept / avocat – 261101, jurisconsult – 261102, consilier juridic – 261103 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Protecția internațională a drepturilor omului 2.2. Cod disciplină DR IV 10 

2.3. Titularul activităţii de curs Lect.univ.dr.Mihaela Simion 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Asoc.dr. Alisa Valeria Toma 

2.5. Anul de studiu IV 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O 
– obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţămînt 

48 din care: 3.5. curs 24 3.6. seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

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

Tutoriat - 

Examinări 1 

Alte activităţi …….  

 

3.7 Total ore studiu individual 52 

3.8 Total ore din planul de învățământ 48 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală dotată cu video proiector 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă și video proiector 

  
 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul 

juridic – 1 

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

internaţionale – 1 

C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul 

european şi dreptul altor state – 2 

Competenţe transversale  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Pregătirea studenţilor cu temeinice cunoştinţe privind protecţia 

juridică internaţională a drepturilor omului, asigurându-se formarea 

unei imagini reale asupra statutului individului în stat şi societate. 
7.2 Obiectivele specifice - Definirea noţiunilor specifice disciplinei protecţia internaţională a 

drepturilor omului; 

- Definirea principiilor și mecanismelor pe baza cărora funcţionează 



protecţia internaţională a drepturilor omului; 

- Identificarea soluţiilor pentru problemele legate de aplicarea normelor 

privind protecţia internaţională a drepturilor omului. 
 
 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

Cursul 1. Noțiuni introductive privind protecţia internaţională a 

drepturilor omului 

- definiția drepturilor omului 

-  istoricul drepturilor omului 

-  clasificarea drepturilor omului 

-  regimul juridic al drepturilor omului 

- principiile protecției internaționale a drepturilor omului  

Prelegere, discuţii 2ore/curs/săptamână 

Cursul 2. Consacrarea şi protecţia drepturilor omului la nivel 

universal 

Prelegere, discuţii 2ore/curs/săptamână 

Cursul 3. Consacrarea și protecția drepturilor omului la nivel 

european 

Prelegere, discuţii 2ore/curs/săptamână 

Cursul 4. Curtea Europeană a Drepturilor Omului  

 

- competența CEDO 

- organizare CEDO 

- procedura de soluţionare a cererilor  formulate la CEDO 

Prelegere, discuţii 2ore/curs/săptamână 

Cursul 5. Dreptul la viaţă Prelegere, discuţii 2ore/curs/săptamână 

Cursul 6. Dreptul de a nu fi supus torturii şi altor tratamente 

sau pedepse inumane sau degradante 

  

Cursul 7. Dreptul la libertatea şi siguranţa persoanei  Prelegere, discuţii 2ore/curs/săptamână 

Cursul 8. Dreptul la un proces echitabil Prelegere, discuţii 2ore/curs/săptamână 

Cursul 9. Dreptul la respectul vieţii private şi familiale. Dreptul 

la căsătorie 

Prelegere, discuţii 2ore/curs/săptamână 

Cursul 10. Libertatea gândirii, conştiinţei şi religiei. Libertatea 

de exprimare. Libertatea de asociere şi întrunire paşnică 

Prelegere, discuţii 2ore/curs/săptamână 

Cursul 11. Dreptul la un recurs efectiv în faţa unei instanţe 

naţionale. Dreptul de a nu suferi nicio discriminare 

Prelegere, discuţii 2ore/curs/săptamână 

Cursul 12.  Dreptul de proprietate Prelegere, discuţii 2ore/curs/săptamână 

Bibliografie 

1. Mihaela Simion, Protecția internațională a drepturilor omului, 2019, curs în curs de apariție pus la dispoziția 

studenților în format electronic; 

2. Bianca Selejan Guțan, Protecția europeană a drepturilor omului, ediția a 5-a, revăzută și adăugită, Editura 

Hamangiu, București, 2018;  

3. Corneliu Bârsan, Convenţia europeană a drepturilor omului, Comentariu pe articole. Ediţia a2-a vol.I –II, Editura 

C.H.Beck, 2010; 

4. Răzvan Horațiu Radu, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Note de curs, Editura Universul Juridic, 

București, 2016; 

5. Raluca Bercea, Protecția drepturilor fundamentale în sitemul Convenției Europene a Drepturilor Omului, Editura 

C.H.Beck, 2020; 

6. Titus Corlăţean, Protecţia europeană şi internaţională a drepturilor omului, ediția 2, Editura Universul Juridic, 

2015. 
8.2. Seminar-laborator   

1. Drepturilor omului: noţiune, istoric, clasificare Discutii, spețe 2ore/seminar/săptamână 

2. Mecanisme de protecţie a drepturilor omului cu vocaţie 

universală 

Discutii, spețe 2ore/seminar/săptamână 

3. Mecanisme europene de protecţie a drepturilor omului Discutii, spețe 2ore/seminar/săptamână 

4. Procedura în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului Discutii, spețe 2ore/seminar/săptamână 

5.  Jurisprudenţa CEDO privind dreptul la viaţă.  
Discutii, spețe 2ore/seminar/săptamână 

6. Jurisprudenţa CEDO în cauzele împotriva României în ceea ce 
Discutii, spețe 2ore/seminar/săptamână 



priveşte dreptul la interzicerea torturii şi a tratamentelor inumane 

sau degradante 

7. Jurisprudenţa CEDO privind dreptul la libertate individuală  Discutii, spețe 2ore/seminar/săptamână 

8. Jurisprudenţa CEDO privind dreptul la un proces echitabil Discutii, spețe 2ore/seminar/săptamână 

9. Jurisprudenţa CEDO privind dreptul la respectul vieţii private 

şi familiale 

Discutii, spețe 2ore/seminar/săptamână 

10. Jurisprudenţa CEDO privind libertatea gândirii, conştiinţei şi 

religiei. Jurisprudenţa CEDO privind libertatea de exprimare 

Discutii, spețe 2ore/seminar/săptamână 

11. Jurisprudenţa CEDO privind dreptul la un recurs efectiv în 

faţa unei instanţe naţionale 

Discutii, spețe 2ore/seminar/săptamână 

12. Jurisprudenţa CEDO privind dreptul de proprietate Noţiunea 

de “proprietate” şi de “bunuri” 

Discutii, spețe 2ore/seminar/săptamână 

Bibliografie 

1. B. Selejan Guțan, Protecția europeană a drepturilor omului, ediția a 5-a, revăzută și adăugită, Editura Hamangiu, 

București, 2018;  

2. R.H. Radu, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Note de curs, Editura Universul Juridic, București, 2016; 

3. C. Bârsan, Convenţia europeană a drepturilor omului, Comentariu pe articole. Ediţia a 2-a vol.I –II, Editura 

C.H.Beck, 2010; 

4. B. Ramaşcanu, Jurisprudenţa CEDO în cauzele împotriva României, Editura Hamangiu, 2008; 

5. B. Selejan-Guțan, H.A. Rusu, Hotărârile C.E.D.O. în cauzele împotriva României (1998-2006), Editura 

Hamangiu, 2006. 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținuturile disciplinei sunt astfel stabilite încât să fie conforme așteptărilor reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi în domeniul aferent dreptului Studiul disciplinei creează premisele 

însuşirii noţiunilor teoretice și practice care stau la baza desfăşurării activităţii profesionale în domeniu, prin însușirea 

instrumentelor și mecanismelor de protecție internațională a drepturilor omului. 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Evaluare finală Examen scris 80% 

10.5 Seminar/laborator Participarea activă la seminarii 
și susținerea unui referat 

orală 20% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

Minim nota 5 

Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă dată. 

Pentru promovarea examenului, studentul trebuie să dovedească prin răspunsul la subiectele de examen că și-a însușit 

cunoștințele fundamentale de protecție internațională a drepturilor omului, dovedind astfel cunoașterea și înțelegerea 

instituțiilor, mecanismelor și instrumentelor din acest domeniu. 

Sudenții cu activitate la seminarii beneficiază de un bonus de 2 puncte în funcție de prestația acestora pe parcursul 

semestrului. ( participare activă la dezbaterile din cadrul seminarului, prezentarea unor spețe de la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului, etc.). 

Metoda de evaluare: examen scris. 
 
Data completării               Semnătura titularului de curs             Semnătura titularului de seminar 
   
            
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
   
 
 
 


