
 
 

 
 

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

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 30 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 34 

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi...................................  
 

3.7 Total ore studiu individual 102 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Număr de credite 6 

 

 

 
  

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 II - Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept european 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drepturile omului în Uniunea Europeană 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Alina-Mirabela GENTIMIR 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr.Ghenadie EREMCIUC 

2.4 An de studiu 2 2.5 Semestru 2 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB 

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 de seminar cu dotari media (proiector, computer, sistem audio-

video), tabla, flipchart, markere 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Sala de seminar cu dotari media (proiector, computer, sistem audio-

video), tabla, flipchart, markere 



 
 

 
 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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 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 la nivelul 
Uniunii Europene 
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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) 
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l Aprofundarea standardelor normative (instituționale, procedurale, materiale) în materia 
drepturilor fundamentale de la nivelul Uniunii Europene 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

 Explice sistemul juridic si judiciar specific drepturilor fundamentale existent la nivelul 
Uniunii Europene 

 Utilizeze terminologia specifică domeniului drepturilor fundamentale 
 Analizeze cazuri practice din domeniul drepturilor fundamentale 

 Formuleze raționamente juridice specifice drepturilor fundamentale 

 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. 
Considerații introductive privind 
drepturile omului 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 
problematizarea 

2 ore (referințe 1, 
3) 

2. 
Clasificarea drepturilor. Generații de 
drepturi 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația 

2 ore (referințe 1) 

3. 
Drepturile omului în UE. Considerații 
preliminare 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația 

2 ore (referințe 1, 
4) 

4. 
Rolul istoric al Curții de Justiție a 
Comunităților Europene în protejarea 
drepturilor omului 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația 

2 ore (referințe 1, 
5) 



 
 

 
 

5. 
Rolul celorlante instituții europene în 
domeniul drepturilor omului 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația 

2 ore (referințe 1, 
2,3) 

6. 
Organe consultative ale UE în domeniul 
drepturilor omului  

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația 

2 ore (referințe 1) 

7. 
Organisme instituționalizate 
specializate în domeniul drepturilor 
omului 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația 

2 ore (referințe 1) 

8. 
Agenții UE specializate în domeniul 
drepturilor omului 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația 

2 ore (referințe 1) 

9. 

Instrumente normative adoptate la 
nivelul Uniunii Europene în materia 
drepturilor fundamentale. Carta 
drepturilor fundamentale 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația 

2 ore (referințe 
1,2,3) 

10. 
Aderarea Uniunii Europene la 
Convenția europeană a drepturilor 
omului 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația 

2 ore (referințe 1) 

11. 
Direcții ale politicii externe a Uniunii 
Europene în domeniul drepturilor 
fundamentale 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația 

2 ore (referințe 1,2) 

12. 
Provocările din domeniul drepturilor 
fundamentale ale strategiilor viitoare ale 
Uniunii Europene  

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația 

2 ore (referințe 1, 
4) 

Bibliografie  
 

Referinţe principale - 
 

1. Alina Gentimir, Drepturile omului în Uniunea Europeană, Editura Universul juridic, București, 
2021 

2. Mihaela Vrabie, Protecția juridică a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Ed. 
Universul juridic, 2017 

3. Alice Mariana Apetrei, Drepturile omului în Uniunea Europeană, Ed. Lumen, Iaşi 2010 
 

Referințe suplimentare: 
 
I.Tratate, cursuri 

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

2. Bianca Selejan-Gutan, Protecția europeană a drepturilor omului,Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2018 
3. Nicolae Voiculescu, Protecția internațională a drepturilor omului, Ediția a II-a, Ed. Hamangiu, 

București, 2017 
4. Titus Corlatean, Protecţia europeană şi internationala a drepturilor omului, Editura Universul 

juridic, Bucureşti, 2015 
5. Jean Francois Renucci,Tratat de drept european al drepturilor omului, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 

2009  
6. Frederic Sudre, Droit international et droit européen des droits de l'homme (traducere în 

română), Polirom, Iasi, 2006  
7. Philippe ALSTON (dir.), L’Union Européenne et les Droits de l’Homme, Bruylant, Bruxelles, 2001 
 

II. Webgrafie:  
http://eeas.europa.eu/human_rights/index_ro.htm 
http://www.europarl.europa.eu/comparl/human_rights/default_en.htm  
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/index_ro.htm  
 

 
 

http://eeas.europa.eu/human_rights/index_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/comparl/human_rights/default_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/index_ro.htm


 
 

 
 

III. Reviste 
4. Revista drepturilor omului IRDO http://www.irdo.ro/sectiuni.php?sectiuni_id=6 
5. Noua revistă a drepturilor omului http://www.revistadrepturileomului.ro/ 
6. Revista de drept public http://universuljuridic.ro/reviste/revista-de-drept-public 

7. Revista Dreptul http://ujr.revistadreptul.ro/ 
 
 
 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. 
Analizarea jurisprudenței CJCE în 
materia drepturilor fundamentale 

Învățarea prin descoperire, studiu 
de caz, modelarea, brainstorming 

2 ore (referințe 1) 

2. Simularea unei proceduri în fața CJCE metode de simulare 
2 ore (culegeri 
jurisprudență) 

3. 
Rezolvarea de spețe; jurisprudența 
CJCE 

Învățarea prin descoperire, studiu 
de caz, exercițiul 

2 ore (culegeri 
jurisprudență) 

4. 

Rezolvarea de spețe: drepturi civile ; 
Carta drepturilor fundamentale și 
Convenția europeană a drepturilor 
omului 

Învățarea prin descoperire, studiu 
de caz, exercițiul 

2 ore (referințe 1, 
5) 

5. 

Rezolvarea de spețe: drepturi politice; 
Carta drepturilor fundamentale și 
Convenția europeană a drepturilor 
omului 

Învățarea prin descoperire, studiu 
de caz, exercițiul 

2 ore (referințe 2, 
3) 

6. 
Rezolvarea de spețe: drepturi culturale; 
Carta drepturilor fundamentale 

Învățarea prin descoperire, studiu 
de caz, exercițiul 

2 ore (referințe 4,6) 

7. 
Rezolvarea de spețe: drepturi sociale; 
Carta drepturilor  

Învățarea prin descoperire, studiu 
de caz, exercițiul 

2 ore (referințe 7) 

8. 
Rezolvarea de spețe: drepturi sociale; 
Carta drepturilor fundamentale și Carta 
drepturilor sociale 

Învățarea prin descoperire, studiu 
de caz, exercițiul 

2 ore (referințe 6) 

9. 
Analizarea jurisprudenței CEDO  care 
reflectă jurisprudența CJCE 

Învățarea prin descoperire, studiu 
de caz, modelarea, brainstorming 

2 ore (referințe 2,8) 

10. 
Analizarea jurisprudenței CEDO care 
reflectă jurisprudența CJCE 

Învățarea prin descoperire, studiu 
de caz, modelarea, brainstorming 

2 ore (referințe 9) 

11. 
Analizarea  direcțiilor politicii externe a 
Uniunii europene în domeniul 
drepturilor fundamentale 

Învățarea prin descoperire, 
brainstorming 

2 ore (referințe 10) 

12. 
Analizarea  provocărilor în domeniul 
drepturilor fundamentale ale strategiilor 
viitoare ale Uniunii europene 

Învățarea prin descoperire, 
brainstorming 

2 ore (referințe 7,8) 

 
Bibliografie 
 

I.Referințe principale 
1. https://fra.europa.eu/ro/themes/justice-victims-rights-and-judicial-cooperation 
2. https://fra.europa.eu/ro/themes/equality-non-discrimination-and-racism 
3. https://fra.europa.eu/ro/themes/asylum-migration-and-borders 
4. https://fra.europa.eu/ro/themes/data-protection-privacy-and-new-technologies 
5. https://fra.europa.eu/ro/themes/support-human-rights-systems-and-defenders  

 

http://www.irdo.ro/sectiuni.php?sectiuni_id=6
http://www.revistadrepturileomului.ro/
http://universuljuridic.ro/reviste/revista-de-drept-public
http://ujr.revistadreptul.ro/
https://fra.europa.eu/ro/themes/justice-victims-rights-and-judicial-cooperation
https://fra.europa.eu/ro/themes/equality-non-discrimination-and-racism
https://fra.europa.eu/ro/themes/asylum-migration-and-borders
https://fra.europa.eu/ro/themes/data-protection-privacy-and-new-technologies
https://fra.europa.eu/ro/themes/support-human-rights-systems-and-defenders


 
 

 
 

 

 

II. Referinţe suplimentare: 
 
Monografii/ Acte normative comentate: 
 

1. Beatrice Andresan-Grigoriu , Tudorel Stefan, Tratatele Uniunii Europene. Editie actualizata la 19 
septembrie 2018, Ed. Hamangiu, București, 2018 

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

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

4. Adrian M. Truichici, Luiza Neagu, Drepturi și libertăți. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 
Europene, Ed. Universul juridic, 2017 

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

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

7. Ion Gâdea, Aderarea Uniunii Europene la Conventia europeana a drepturilor omului. Analiza critică, 
Ed. CH Beck, București, 2012 

8. Silvia Tăbușcă, Efectele hotarariilor CEDO si CJUE in dreptul intern - Analiza asupra dreptului la 
nediscriminare, Ed. CH Beck, București, 2012 

9. Marin Voicu, Jurisdicții și procedure judiciare în Uniunea Europeană, Ed Universul juridic, București, 
2010 

10. Bianca Selegean-Guțan, Spatiul european al drepturilor omului. Reforme. Practici. Provocari, Ed. CH 
Beck, București, 2008 

11. Emanuela Ignatoiu-Sora, Egalitate si nondiscriminare in jurisprudenta Curtii Europene de Justitie, Ed. 
CH Beck, București, 2008  

 
Culegeri de jurisprudență CJCE 

1. B. Ionita, Cosmin Flavius Costas, Fabian Gyula, Sergiu Deleanu, Curtea de Justiție europeană. 
Jurisprudență.Hotărâri comentate, Ed. Editura Wolters Kluwer, 2007 

2. Călin Dragoș, Georgiana Tudor, Jurisprudența CJCE. Vol. II, Ed. CH Beck, 2006 
 
 
Webgrafie  

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ 
https://e-justice.europa.eu/content_eu_case_law-12-ro.do 
http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do 
http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurifast_en.html 
http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/index.htm 
http://www.caselex.com/ 
http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=9502 
http://www.ier.ro/activit%C4%83%C8%9Bi/coordonare-traduceri/acquis-comunitar-%C3%AEn-limba-
rom%C3%A2n%C4%83.html 

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

Aplicarea institutiilor juridice ale domeniului drepturilor omului in toate domeniile de activitate la 
nivelul comunitatii locale, nationale, internationale. 

 

http://www.librarie.net/carte/181254/Efectele-hotarariilor-CEDO-CJUE-dreptul-intern-Analiza-asupra-dreptului-nediscriminare
http://www.librarie.net/carte/181254/Efectele-hotarariilor-CEDO-CJUE-dreptul-intern-Analiza-asupra-dreptului-nediscriminare
http://www.librarie.net/autor/33131/ignatoiu-sora-emanuela
http://www.ujmag.ro/autori/b.-ionita/
http://www.ujmag.ro/autori/cosmin-flavius-costas/
http://www.ujmag.ro/autori/fabian-gyula/
http://www.ujmag.ro/autori/sergiu-deleanu/
http://www.ujmag.ro/Editura-Wolters-Kluwer/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
https://e-justice.europa.eu/content_eu_case_law-12-ro.do
http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do
http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurifast_en.html
http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/index.htm
http://www.caselex.com/
http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=9502
http://www.ier.ro/activit%C4%83%C8%9Bi/coordonare-traduceri/acquis-comunitar-%C3%AEn-limba-rom%C3%A2n%C4%83.html
http://www.ier.ro/activit%C4%83%C8%9Bi/coordonare-traduceri/acquis-comunitar-%C3%AEn-limba-rom%C3%A2n%C4%83.html


 
 

 
 

 
Data completării 

 
Titular de curs 

 
Titular de seminar 

19.09.2022  Conf. univ. dr.  Alina Gentimir Dr. Ghenadie Eremciuc 
  

 
 

 

Data avizării in departament Director de departament 

23.09.2022 lect. univ. dr. Olga Andreea Urda 
 

 
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 

Test (grile, speță) în cadrul 
evaluării pe parcursul 
semestrului. 
Examenul din sesiunea 
ordinară și cea de restanțe 
va consta în examen scris 
– elemente teoretice și 
practice din cadrul 
materiei. 

50% 

10.5 Seminar/ Laborator 

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

Portofoliul 
- hotărâre CJUE prezentată 
în cadrul seminarului 
-  eseu pe o tema de 
actualitate în materia 
drepturilor omului 
Portofoliul este obligatoriu 
în cadrul evaluării pe 
parcursul semestrului și 
pentru sesiunea de 
restanțe. 
Nota finală va fi obținută din 
adunarea notelor obținute 
la test, participarea la 
discuțiile din cadrul 
seminariilor și pentru 
portofoliu, conform 
procentelor din fișa 
disciplinei. 
Participarea la discuții în 
cadrul seminariilor 

35% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15% 

10.6 Standard minim de performanţă 

- rezolvarea unor spețe care implica incalcarea unui drept individual sau colectiv;  
- cunoasterea procedurii de urmat in cazul incalcarii unui drept individual sau colectiv 


