
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 
 

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 - Licenta 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conferențiar dr. Alina-Mirabela Gentimir 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conferentiar dr. Alina-Mirabela Gentimir 

2.4 An de studiu IV 2.5 Semestru 7 2.6 Tip de evaluare EVP 
2.7 Regimul 
discipinei

*
 

OP 

* 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 21 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 1 

Examinări 2 

Alte activităţi ................................... 0 
 

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Număr de credite 4 

 
 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum Nu este cazul 

4.2 De competenţe Nu este cazul 

 
 

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 
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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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Asimilarea standardelor normative și jurisprudențiale care reglementează 
dreptul european al drepturilor omului 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

 Explice concepte și principii juridice specifice drepturilor omului 
prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului 

 Utilizeze terminologia specifică domeniului drepturilor omului  

 Analizeze cazuri practice din domeniul drepturilor omului – jurisprudența 
Curții Europene a Drepturilor Omului 

 Formuleze raționamente juridice specifice drepturilor omului specifice 
Convenției Europene a Drepturilor Omului 

 

 
8. Conţinut 

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

1. 
Convenția Europeană a Drepturilor Omului 
– act normativ fundamental de protecție a 
drepturilor omului la nivel european 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 
problematizarea 

2 ore (referințe 1, 5) 

2. 
Principiile directoare ale Convenției 
Europene a Drepturilor Omului 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 
problematizarea 

2 ore  (referințe 10) 

3. Dreptul la viata – drept absolut expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 
problematizarea 

2 ore ( referințe 1,2,3,6,7, 
9, 10) 

4. Interdictia torturii si a 
tratatmentelor/pedepselor inumae sau 
degradante 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 
problematizarea 

2 ore (referințe 1-7, 9, 10) 

 
5. 

Interdictia sclaviei, a muncii fortate 
sau obligatorii 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 
problematizarea 

2 ore (referințe 1-7, 9, 10) 



 

 
6. 

Dreptul la libertate si siguranta expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 
problematizarea 

2 ore (referințe 1-7, 9, 10) 

7. 
Dreptul la un proces echitabil-drept 
procedural fundamental 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 
problematizarea 

2 ore (referințe 1-11) 

8. Principiul legalitatii si al neretroactivitatii legii 
penale. Principiul non bis in idem 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 
problematizarea 

2 ore (referințe 1-7, 9, 10) 

9. Dreptul la viață privată și de familie. Dreptul la 
căsătorie 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 
problematizarea 

2 ore (referințe 1-7, 9, 10) 

10. 
Libertatea de gândire, conștiință, 
religie 

expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 
problematizarea 

2 ore (referințe 1-7, 9, 10) 



 

 
11. Libertatea de exprimare expunerea sistematică; 

conversaţia; explicația; 
problematizarea 

2 ore (referințe 1-7, 9, 10) 

12. 
Dreptul la un recurs efectiv expunerea sistematică; 

conversaţia; explicația; 
problematizarea 

2 ore (referințe 1-11) 

13. Nediscriminarea expunerea sistematică; 
conversaţia; explicația; 
problematizarea 

2 ore (referințe 1-7, 9, 10) 

14. 
Dreptul de proprietate expunerea sistematică; 

conversaţia; explicația; 
problematizarea 

2 ore (referințe 1-7, 9, 10) 

Bibliografie 
 

I.Referinţe principale: 
1. Răzvan-Horaţiu Radu, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Note de curs, Ediţia a II a 

revăzută şi adăugită, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2022 
2. C. Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole, vol. I, Drepturi si 

libertăţi, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2010 
 

II. Referinţe suplimentare: 
3. Raluca Bercea, Protectia drepturilor fundamentale în sistemul Convenției Europene a Drepturilor 

Omului, Editura C.H. Beck, București, 2020 
4. Bianca Selejan-Gutan, Protecția europeană a drepturilor omului,Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2018 
5. Vasiescu Mihaela, Răzvan Horaţiu Radu, Ileana-Gabriela Popa, Irina Alexandra Neagu, Geanina 

Munteanu, Mădălina Ioana Morariu, Ionut Militaru, Roxana Maria Calin, Dragoş-Alin Călin, Irina 
Cambrea, Cornel Gabriel Caian, Dana Cristina Bunea, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, 
Dictionar de Drepturile Omului , Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2013 

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

7. Radu Chiriţa, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicatii, Ed. CH. Beck, 
Bucuresti, 2008 

8. C. Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Vol. II – Procedura în faţa Curţii. Executarea 
hotărârilor, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2006; 

9. C. Bîrsan, M. Eftimie, Convenţia europeană a drepturilor omului. Protocoale adiţionale, la Convenţie. 
Regulamentul Curţii Europene. Formulare şi note explicative, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006; 

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

11. C. -L. Popescu, Drepturile de procedură in jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului 
(2001- 2002), Editura ALL Beck, Bucureşti, 2003 

 
Reviste 
 

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/ 
 
 

Webgrafie 
 

12. www.echr.coe.int 

13. www.coe.int 
14. https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets/romanian  
15. https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/guides&c=# 
16. https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/researchreports&c=  

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

1. 
Discuții generale despre drepturilor omului. 
Vizionarea de documentare despre 
domeniului drepturilor omului 

Problematizare, dezbatere 2 ore (webgrafie) 

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/
http://www.echr.coe.int/
http://www.coe.int/
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets/romanian
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/guides&c=
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/researchreports&c=


 

2. 
Discuții generale despre drepturilor omului. 
Exemple de spețe cotidiene 

Învățarea prin descoperire, 
studiu de caz, exercițiul 

2 ore (webgrafie) 

3. Rezolvarea de spețe. Analizarea 
jurisprudenței relevante. Dreptul la viata – 
drept absolut 

Învățarea prin descoperire, 
studiu de caz, 
Brainstorming 

2 ore (referințe 1,2) 

4. Rezolvarea de spețe. Analizarea 
jurisprudenței relevante. Interdictia torturii si 
a tratatmentelor/pedepselor inumae sau 
degradante 

Învățarea prin descoperire, 
studiu de caz, brainstorming 

2 ore (referințe 1,3) 

 
5. 

Rezolvarea de spețe. Analizarea 
jurisprudenței relevante. Interdictia 
sclaviei, a muncii fortate sau  
obligatorii 

Învățarea prin descoperire, 
studiu de caz, brainstorming 

2 ore (referințe 1, 4) 

 
6. 

Rezolvarea de spețe. Analizarea 
jurisprudenței relevante. Dreptul la libertate 
si siguranta 

Învățarea prin descoperire, 
studiu de caz, brainstorming 

2 ore (referințe 1-4) 

7. 
Rezolvarea de spețe. Analizarea 
jurisprudenței relevante. Dreptul la un 
proces echitabil-drept procedural 
fundamental 

Învățarea prin descoperire, 
brainstorming, studiu de caz 

2 ore (referințe 1-4) 

8. 
Rezolvarea de spețe. 
Analizarea jurisprudenței 
relevante.  Principiul legalitatii 
si al neretroactivitatii legii 
penale. Principiul non bis in 
idem 

Învățarea prin descoperire, 
brainstorming, studiu de caz 

2 ore (referințe 1-4) 



 

 

9. 
Rezolvarea de spețe. 
Analizarea jurisprudenței 
relevante. Dreptul la viață 
privată și de familie. Dreptul la 
căsătorie 

Învățarea prin descoperire, 
studiu de caz, exercițiul 

2 ore (referințe 1-4) 

10. 
Rezolvarea de spețe. Analizarea 
jurisprudenței relevante. Libertatea 
de gândire, conștiință, religie 

Învățarea prin descoperire, 
studiu de caz, 
Brainstorming 

2 ore (referințe 1-4) 

11. 
Rezolvarea de spețe. Analizarea 
jurisprudenței relevante. Libertatea 
de exprimare 

Învățarea prin descoperire, 
studiu de caz, 
brainstorming 

2 ore (referințe 1-4) 

12. 
Rezolvarea de spețe. Analizarea 
jurisprudenței relevante. Dreptul la un 
recurs efectiv 

Învățarea prin descoperire, 
studiu de caz, 
brainstorming 

2 ore (referințe 1-4) 

13. 
Rezolvarea de spețe. Analizarea 
jurisprudenței relevante. Nediscriminarea 

Învățarea prin descoperire, 
studiu de caz, 
brainstorming 

2 ore (referințe 1-4) 

14. Rezolvarea de spețe. Analizarea 
jurisprudenței relevante. Dreptul de 
proprietate 

Învățarea prin descoperire, 
brainstorming, studiu de 

caz 

2 ore (referințe 1-4) 

Bibliografie 
 
I.Referinţe principale: 

1. Frederic Sudre, Jan-Pierre Maguenaud, Joel Andriantsimbazovina, Michel Levinet, Marile hotărâri ale 
Curții europene a drepturilor omului, Ed. Rosetti, 2013 

2. Vincent Berger,  Jurisprudența  Curții europene a drepturilor omului, IRDO, 2006 
3. Radu Chiriță, Curtea europeană a drepturilor omului. Hotărâri, Ed. CH Beck, 2007 
4. Corneliu Liviu Popescu, Jurisprudența Curții europene a drepturilor omului, Ed. CH Beck, 2006 

 
II.Referințe suplimentare: 
 

1. Monica Cercelescu, Libertatea de exprimare în era turbulențelor, Ed. Evrika Publishing Varia, 2022 
2. Maria-Beatrice Berna, Curtea Europeană a Drepturilor Omului: repere teoretice și analiză 

jurisprudențială,  IRDO, 2021 
3. Razvan Anghel, Conflicte de munca in jurisprudenta CEDO. Comentarii și jurisprudență națională, Ed. 

Rosetti International, 2020 
4. Stela Stoicescu, Libertatea de exprimare versus dreptul la reputatie.Aplicarea standardului CEDO in 

jurisprudenta nationala. Aplicarea standardului CEDO in jurisprudenta nationala, Ed. Hamangiu, 2019 
5. Teodor Papuc, Principiul proporționalității. Teorie și jurisprudența Curții de la Strasbourg, Ed. Solomon, 

2019 
6. Ramona Mihaela Coman, Efectele jurisprudentei Curtii de la Strasbourg asupra procesului penal 

roman, Ed. Universul Juridic, București, 2017 
7. Răzvan ANGHEL, Hotărâri CEDO relevante în materia raporturilor de muncă și asigurărilor sociale. 

Comentarii şi jurisprudenţă naţională, Ed. Rosetti International, 2016 
8. Dragos Calin, Bianca Tandarescu, Serena Militaru, Mihaela Vasiescu, Beatrice Ramascanu, 

Alexandra Lancranjan, Hotararile CEDO in cauzele impotriva Romaniei - 1994-2009 - Analiza, 
consecinte, autoritati potential responsabile (5 volume), Ed. Universitara, 2010 

9. Jurisprudenta CEDO in cauzele impotriva Romaniei. Culegere de hotarari Teste grila, Hamangiu, 2012 
10. Grigoriana Manuela Preduca, Drepturile omului - valente juridice si canonice, CH. Beck, 2011 
11. Monica Macovei, Hotarâri ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, Ed. Polirom, 2000, 2001, 2003 

 
Webgrafie 

 

1. www.echr.coe.int 

2. www.coe.int 

3. https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets/romanian  
4. https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/guides&c=# 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/researchreports&c= 

 

http://www.librarie.net/autor/22674/frederic-sudre
http://www.librarie.net/autor/70548/jan-pierre-maguenaud
http://www.librarie.net/autor/70549/joel-andriantsimbazovina
http://www.librarie.net/autor/70550/michel-levinet
http://www.echr.coe.int/
http://www.coe.int/
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets/romanian
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/guides&c=
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/researchreports&c=


 

 

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

 

 
Cursantii vor putea intelege mai usor modul cum pot utiliza in practica Conventia Europeana pentru 
apararea Drepturilor Omului si a libertatilor fundamentale. Instrumentul le va fi util in egala masura 
daca vor activa ca magistrati sau avocati, cat si ca functionari in cadrul administratiei centrale sau 

locale. 



 

 
 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs  Test (grilă, speță) în cadrul 
evaluării pe parcursul 
semestrului/sesiunea de 
restanțe 

50% 

10.5 Seminar/ Laborator  Portofoliu 
-eseu tema 
Nediscriminării/Protecției 
datelor cu caracter personal 
-redactarea rezumatului unei 
hotărâri a CtEDO, 
respectându-se structura unei 
hotărări 
Nota la disciplina CEDO va fi 
obținută din adunarea notei 
obținute la testul din cadrul 
evaluării pe parcursul 
semestrului/sesiunii de 
restanțe cu nota obținută 
pentru portofoliu și cu nota 
obținută pentru participarea la 
desfășurarea seminariilor, 
respectându-se procentele 
indicate în fișa disciplinei. 
Portofoliul este obligatoriu 
atât pentru evaluarea pe 
parcursul semestrului cât și 
pentru sesiunea de restanțe. 
 

Participarea la discuții în 
cadrul seminarului 

35% 
 

 
 

15% 

10.6 Standard minim de performanţă 

- rezolvarea unor spețe care implica incalcarea unui drept individual sau colectiv;  
 

 
 
 

 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
15.09.2022 Conferențiar dr. Alina-Mirabela 

Gentimir 
Conferențiar dr. Alina-Mirabela 
Gentimir 

        
 

Data avizării în departament Director de departament 

23.09.2022 Prof. dr. Gabriela Pascariu 

 


