
  

 
 

 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2      curs 2 3.3  seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5      curs 28 3.6  seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 5 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi ...................................  
 

3.7 Total ore studiu individual 19 
3.8 Total ore pe semestru 75 
3.9 Număr de credite 3 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea Facultatea de Drept 
1.3 Departamentul Departamentul interdisciplinar Centrul de Studii Europene 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii I - Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Protecţia juridică a drepturilor omului 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Gentimir Alina Mirabela 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Gentimir Alina Mirabela 
2.4 An de studiu II 2.5 Semestru 1 2.6 Tip de evaluare EVP 2.7 Regimul discipinei* OP 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum - 
4.2 De competenţe - 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sala cu videoproiector; platforma e-learning a Facultății de Drept; 
Platforma online  

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului 

Sala cu videoproiector; platforma e-learning a Facultății de Drept; 
Platforma online  



  

 
 

 

 
8. Conţinut 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 
Consideraţii introductive. Trăsăturile 
generale ale protecţiei juridice a 
drepturilor omului.  

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 
problematizarea; utilizarea 
software-ului Active-Inspire 

2 ore 
Referinţe:7,8 

2. Clasificările drepturilor omului. 
Generaţiile drepturilor omului 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 
problematizarea; utilizarea 
software-ului Active-Inspire 

2 ore 
Referinţe: 7,8 

3. Dreptul instituţional al drepturilor 
omului. Organizaţii internaţionale  

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 
problematizarea; utilizarea 
software-ului Active-Inspire 

2 ore 
Referinţe: 1,4,5, 10-12 

4. Dreptul instituţional al drepturilor 
omului. Organizaţii regionale 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 
problematizarea; utilizarea 
software-ului Active-Inspire 

2 ore 
Referinţe: 1,4,5, 10-12 

5. Dreptul procedural al drepturilor omului. 
Organizaţia Naţiunilor Unite 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 

2 ore 
Referinţe: 1,4,5, 10-12 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

C1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului drepturilor 
omului; utilizarea lor adecvată în comunicarea de specialitate  
C2.  Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de 
concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului dreptului omului 
C3. Identificarea şi înţelegerea avantajelor protecţiei juridice a drepturilor omului 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1. Realizarea activităților de seminar în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor 
deontologice specifice științelor juridice 
CT2.  Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu 
respectarea palierelor ierarhice 
CT3.  Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare 
profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1 

O
bi

ec
tiv

ul
 

ge
ne

ra
l Asimilarea standardelor normative care reglementează dreptul internaţional şi regional al drepturilor 

omului 
 

7.
2 

O
bi

ec
tiv

el
e 

sp
ec

ifi
ce

 La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice sistemul juridic și judiciar specific drepturilor omului 
 Utilizeze terminologia specifică domeniului drepturilor omului  
 Analizeze cazuri practice din domeniul drepturilor omului 
 Formuleze raționamente juridice specifice drepturilor omului 
 



  

 
 

problematizarea; utilizarea 
software-ului Active-Inspire 

6. Dreptul procedural al drepturilor omului. 
Consiliul Europei şi Uniunea Europeană 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 
problematizarea; utilizarea 
software-ului Active-Inspire 

2 ore 
Referinţe: 1-12 

7. 
Dreptul procedural al drepturilor omului. 
Sistemul interamerican al drepturilor 
omului 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 
problematizarea; utilizarea 
software-ului Active-Inspire 

2 ore 
Referinţe: 1-12 

8. Dreptul procedural al drepturilor omului. 
Sistemul african al drepturilor omului 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 
problematizarea; utilizarea 
software-ului Active-Inspire 

2 ore 
Referinţe: 1,4,5, 10-12 

9. 
Sistemul judiciar penal internaţional - 
mecanism de garantare a drepturilor 
omului 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 
problematizarea; utilizarea 
software-ului Active-Inspire 

2 ore 
Referinţe: 2 

10. Drepturile omului şi dreptul umanitar. 
Asemănări și deosebiri 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 
problematizarea; utilizarea 
software-ului Active-Inspire 

2 ore 
Referinţe:3 

11. Sistemul islamic al drepturilor omului 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 
problematizarea; utilizarea 
software-ului Active-Inspire 

2 ore 
Referinţe: 9 

12. Sistemul asiatic al drepturilor omului 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 
problematizarea; utilizarea 
software-ului Active-Inspire 

2 ore 
Referinţe: 9 

13. Provocări actuale şi viitoare în domeniul 
drepturilor omului 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 
problematizarea; utilizarea 
software-ului Active-Inspire 

2 ore 
Referinţe: 5 

14. Protecţia drepturilor omului în România 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 
problematizarea; utilizarea 
software-ului Active-Inspire 

2 ore 
Referinţe: 3 

 
Bibliografie  
 
Referinţe principale: 

1) Raluca Bercea, Protectia drepturilor fundamentale in sistemul Conventiei Europene a Drepturilor 
Omului, Editura C.H. Beck, 2020 

2) Laura-Cristina Spătaru-Negură, Protecția internațională a drepturilor omului. Note de curs, Ed. 
Hamangiu, București, 2019 

3) Bianca Selejan-Gutan, Protecția europeană a drepturilor omului,Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2018 
4) Nicolae Voiculescu, Protectia internationala a drepturilor omului. Note de curs, Ed. Hamangiu, 

București, 2017 
5) Vespasian Pella, Criminalitatea colectivă a statelor și dreptul penal al viitorului, Ed. Hamangiu, 

București, 2017 
6) Razvan Horațiu Radu, Convenția europeană a drepturilor omului, Editura Universul juridic, București, 

2016 
7) Nicolae Purda, Nicoleta Diaconu, Protectia juridica a drepturilor omului. Editia a III-a, Editura 

Universul juridic, Bucureşti, 2016 
8) Titus Corlatean, Protecţia europeană şi internationala a drepturilor omului, Editura Universul juridic, 



  

 
 

Bucureşti, 2015 
9) Maria-Irina Grigore-Radulescu, Corina Florenta Popescu, Protecţia juridică a drepturilor omului, 

Editura Universul juridic, Bucureşti, 2014 
10) Laura Maria Crăciunean, Drept internațional umanitar, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014 
11) Antonio Cassese, Paola Gaeta, International Criminal Law. Third Edition, Oxford University Press, 

2013 
12) Raluca Miga Besteliu, Catrinel Brumar, Protectia internationala a drepturilor omului: note de curs, 

Universul juridic,  Bucuresti,  2010 
13) Jean Francois Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 

2009  
14) Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Protectia europeana a drepturilor omului si procesul penal roman, 

Ed. CH Beck, București, 2008 
15) Radu Chirita, CEDO. Comentarii si explicatii, ed. A 2-a, CH Beck, 2007 
16)  V. Duculescu, Protecţia juridică a drepturilor omului – mijloace interne şi internaţionale, ediţie nouă 

revizută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti,2008;  
17) Frederic Sudre , Droit international et droit européen des droits de l'homme (traducere în română), 

Polirom, Iasi, 2006  
18) Aurora Ciuca,  Protectia internationala a drepturilor omului,  Ed. a 2-a rev. si adaug., Editura 

Fundatiei Axis, Iaşi, 2004 
 
Referinţe suplimentare: 
 

1. Revista drepturilor omului IRDO http://www.irdo.ro/sectiuni.php?sectiuni_id=6 
2. Noua revistă a drepturilor omului http://www.revistadrepturileomului.ro/ 
3. Revista de drept public http://universuljuridic.ro/reviste/revista-de-drept-public 
4. Revista Dreptul http://ujr.revistadreptul.ro/ 

 
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice)

1. Analizarea jurisprudenței relevante în 
materia drepturilor omului 

Învățarea prin descoperire, 
studiu de caz, modelarea, 
brainstorming, Kahoot 

2 ore 

2. Rezolvarea de spețe: drepturi politice, 
civile 

Învățarea prin descoperire, 
studiu de caz, exercițiul 2 ore 

3. Rezolvarea de spețe: drepturi sociale, 
culturale, economice 

Învățarea prin descoperire, 
studiu de caz, exercițiul 2 ore 

4. Analizarea jurisprudenței relevante  în 
materia drepturilor omului 

Învățarea prin descoperire, 
studiu de caz, modelarea, 
brainstorming, Kahoot 

2 ore 

5. 
Simularea unei proceduri în faţa 
mecanismelor internaţionale de 
protecţie a drepturilor omului 

metode de simulare 2 ore 

6. 
Simularea unei proceduri în  faţa 
mecanismelor europene de protecţie a 
drepturilor omului 

metode de simulare 2 ore 

7. 
Simularea unei proceduri în  faţa 
mecanismelor interamericane de 
protecţie a drepturilor omului 

metode de simulare 2 ore 

8. 
Simularea unei proceduri în  faţa 
mecanismelor africane de protecţie a 
drepturilor omului 

metode de simulare 2 ore 

9. 
Analizarea jurisprudenței relevante în 
materia drepturilor omului şi a dreptului 
penal internaţional 

Învățarea prin descoperire, 
studiu de caz, modelarea, 
brainstorming, Kahoot 

2 ore 



  

 
 

10. 
Analizarea jurisprudenței relevante în 
materia drepturilor omului şi a dreptului 
umanitar 

Învățarea prin descoperire, 
studiu de caz, modelarea, 
brainstorming, Kahoot 

2 ore 

11. 

Analizarea provocărilor relevante în 
materia drepturilor omului din cadrul 
sistemului islamic de protecţie a 
drepturilor omului 

Învățarea prin descoperire, 
studiu de caz, modelarea, 
brainstorming, Kahoot 

2 ore 

12. 

Analizarea provocărilor relevante în 
materia drepturilor omului din cadrul 
sistemului asiatic de protecţie a 
drepturilor omului 

Învățarea prin descoperire, 
studiu de caz, modelarea, 
brainstorming, Kahoot 

2 ore 

13. Rezolvarea de spețe Învățarea prin descoperire, 
studiu de caz, exercițiul 2 ore 

14. 
Analizarea jurisprudenței relevante în 
materia drepturilor omului contra 
României 

Învățarea prin descoperire, 
studiu de caz, modelarea, 
brainstorming, Kahoot 

2 ore 

 
Bibliografie 
 
Monografii 

1. Nicolae-Dragos Ploesteanu , Vlad Lacatusu , Darius Farcas, Protectia datelor cu caracter personal si 
viata privata – Jurisprudenta CEDO si CJUE, Ed. Universul Juridic, București, 2018 

2. Adrian M. Truichici , Luiza Neagu, Drept procesual penal – Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii 
Europene, Ed. Universul Juridic, București, 2018 

3. Ramona Mihaela Coman, Efectele jurisprudentei Curtii de la Strasbourg asupra procesului penal 
roman, Ed. Universul Juridic, București, 2017 

4. Madalina Tomescu, Drepturile omului.Tendinte si orientari contemporane, Editura Pro Universitaria, 
2016 

5. Carmen-Gina Achimescu, Principiul subsidiaritatii in domeniul protectiei europene a drepturilor 
omului, Ed. CH Beck, București, 2015 

6. Ramona - Gabriela Paraschiv, Mecanisme internationale de protectie a drepturilor omului,Editura Pro 
Universitarea, București, 2014 

7. Alina Gentimir, Procesul penal român în lumina jurisprudenței Curții europene a drepturilor omului, 
Ed.Universității AL.I.Cuza, Iași, 2006 

 
Culegeri de jurisprudență CJCE 

B. Ionita, Cosmin Flavius Costas, Fabian Gyula, Sergiu Deleanu, Curtea de Justiție europeană. 
Jurisprudență.Hotărâri comentate, Ed. Editura Wolters Kluwer, 2007 
Călin Dragoș, Georgiana Tudor, Jurisprudența CJCE. Vol. II, Ed. CH Beck, 2006 
 
Culegeri de jurisprudență CEDO 
Jurisprudența Curții europene a drepturilor omului în cauzele împotriva României, Ed. Hamangiu, 2012 
Vincent Berger,  Jurisprudența Curții europene a drepturilor omului, IRDO, 2006 
Radu Chiriță, Curtea europeană a drepturilor omului. Hotărâri, Ed. CH Beck, 2007 
Corneliu Liviu Popescu, Jurisprudența  Curții europene a drepturilor omului,  Ed. CH Beck, 2006 
Frederic Sudre, Jan-Pierre Maguenaud, Joel Andriantsimbazovina, Michel Levinet, Marile hotărâri ale Curții 
europene a drepturilor omului, Ed. Rosetti, 2001 

 
Webgrafie  
http://www.un.org/en/rights/ 
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 
http://europa.eu/pol/rights/index_en.htm 
http://www.osce.org/what/human-rights 
http://www.oic-oci.org/oicv2/home/?lan=en 
http://www.humanrights.asia/ 
 



  

 
 

 

 

 
 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
08.09.2020 Lect. univ. dr. Gentimir Alina Mirabela Lect. univ. dr. Gentimir Alina Mirabela 
  

 
 

 

Data avizării în departament Director de departament 
30.09.2020 Prof. univ. dr. Gabriela Pascariu 
 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Aplicabilitatea cunoştinţelor de drepturilor omului atât în cadrul sistemului judiciar, cât şi în alte 
domenii ale vieţii sociale. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs 

Înţelegerea şi analizarea 
problematicii drepturilor 
fundamentale la nivelul 
Uniunii europene 

Verificare orală finală face 
to face/ platforma online 50% 

10.5 Seminar/ Laborator 

Prezenţă, participare la 
explicarea şi soluţionarea 
cazurilor practice, 
prezentare referat 

Teme scrise 
semestriale  
Prezentare orală face to 
face/Platforma online 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
- rezolvarea unor cauze care implica incalcarea unui drept individual sau colectiv;  
- cunoasterea procedurii de urmat in cazul incalcarii unui drept individual sau colectiv 


