
 

 
Codul disciplinei DOP.2.1.08 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 61  14   

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

DS 

Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă) DO 

 

Discipline anterioare 
Condiţionate  

Recomandate  

 

Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general  

Asimilarea standardelor normative care reglementează dreptul internaţional şi 

regional al drepturilor omului 

Obiectivele specifice 

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

� Explice sistemul juridic si judiciar specific drepturilor omului 

� Utilizeze terminologia specifică domeniului drepturilor omului  

� Analizeze cazuri practice din domeniul drepturilor omului 

� Formuleze raționamente juridice specifice drepturilor omului 

 

Competen ţe profesionale 

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 

Competen ţe transversale 
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FIŞA DISCIPLINEI 

Denumirea disciplinei PROTECŢIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI 



 
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 

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

I. Studiu individua l prin materiale specifice ID/IFR  postate pe 

Platforma E-learning a Facult ății de Drept, UAIC 

1. Consideraţii introductive. Trăsăturile generale ale protecţiei juridice a 

drepturilor omului – 2 ore 

2. Clasificările drepturilor omului. Generaţiile drepturilor omului – 2 ore 

3. Dreptul instituţional al drepturilor omului. Organizaţii internaţionale – 2 ore 

4. Dreptul instituţional al drepturilor omului. Organizaţii regionale – 2 ore 

5. Dreptul procedural al drepturilor omului. Organizaţia Naţiunilor Unite – 2 ore 

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

Europeană – 2 ore 

7. Dreptul procedural al drepturilor omului. Sistemul interamerican al 

drepturilor omului – 2 ore 

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

omului – 2 ore 

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

omului – 2 ore 

10. Drepturile omului şi dreptul umanitar. Asemănări și deosebiri – 2 ore 

11. Sistemul islamic al drepturilor omului – 2 ore 

12. Sistemul asiatic al drepturilor omului – 2 ore 

13. Provocări actuale şi viitoare în domeniul drepturilor omului - 2 ore 

 14. Protecţia drepturilor omului în România – 2 ore 

II. Seminar fa ţă în fa ţă/Întâlniri videoconferin ță pe Platforma Teams 

Microsoft 

1. Analizarea jurisprudenței relevante în materia drepturilor omului din cadrul 

sistemul ONU – 2 ore 

2. Analizarea provocărilor relevante în materia drepturilor omului din cadrul 

sistemului european de protecţie a drepturilor omului - 2 ore 

3. Analizarea provocărilor relevante în materia drepturilor omului din cadrul 

sistemului inter-american și african de protecţie a drepturilor omului – 2 ore 



 
4. Analizarea provocărilor relevante în materia drepturilor omului din cadrul 

sistemului islamic și asiatic de protecţie a drepturilor omului - 2 ore 

5. Analizarea jurisprudenței relevante în materia drepturilor omului şi a 

dreptului penal internaţional – 2 ore 

6. Analizarea jurisprudenței relevante în materia drepturilor omului şi a 

dreptului umanitar – 2 ore 

7. Analizarea jurisprudenței relevante în materia drepturilor omului contra 

României – 2 ore 

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

Stabilirea notei  finale 
(procente) 

-completarea unui formular al CtEDO 35% 

- pregătirea și prezentarea unei teme de seminarîn cadrul unei 
echipe de lucru ( activitate față în față sau pe Platforma Teams 
Microsoft) ( activitate față în față sau pe Platforma Teams 
Microsoft) 

50% 

- participarea activă la discuțiile din cadrul seminarului 15% 

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

Suport curs, ghid de studiu 
 



 

Bibliografia recomandată 

Bibliografie  
Referin ţe 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) Mădălina Tomescu, Drepturile omului. Tendinte si orientari 
contemporane. Editia a III-a revazuta si adaugita., Ed. Pro 
Universitaria, București, 2017 

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

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) Bianca Selejan-Gutan, Protecția europeană a drepturilor omului,Ed. CH 
Beck, Bucuresti, 2011 

14) Jean Francois Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului, 
Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2009  

15) Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Protectia europeana a drepturilor 
omului si procesul penal roman, Ed. CH Beck, București, 2008 

16) Radu Chirita, CEDO. Comentarii si explicatii, ed. A 2-a, CH Beck, 2007 
17)  V. Duculescu, Protecţia juridică a drepturilor omului – mijloace interne 

şi internaţionale, ediţie nouă revizută şi adăugită, Editura Lumina Lex, 
Bucureşti,2008;  

18) Frederic Sudre , Droit international et droit européen des droits de 
l'homme (traducere în română), Polirom, Iasi, 2006  

19) Aurora Ciuca,  Protectia internationala a drepturilor omului,  Ed. a 2-a 
rev. si adaug., Editura Fundatiei Axis, Iaşi, 2004 

20) Laura-Cristina Spătaru-Negură, Protectia internationala a drepturilor 
omului. Note de curs, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2019  

 
 
 

 
 
 



 

Bibliografia recomandată 

Referin ţe 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/ 

 
 

 

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

Conf. univ. dr. Gentimir Alina Mirabela   

 
Legendă: SI - studiu individual; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de laborator, 
lucrări practice; P – proiect; 
 

Data completării:                                      Avizat: 

21.09.2021     Prodecan pentru activitatea academică şi relaţia cu studenţii 
 
Lect. univ. dr. Mihai DUNEA 

 


