
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2020-2021 

 
Anul de studiu I / Semestrul I 

 
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 Instituții de drept privat 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii/calificarea* Instituții de drept privat/expert jurist – 261903, consilier de probațiune – 
261921, cercetător în domeniul științelor juridice – 261915 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Fundamentarea constituțională a drepturilor 
civile 

2.2. Cod disciplină IDP I 1 

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

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Lect.univ.dr.Mihaela Simion 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul I 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 

52 din care: 3.5. curs 26 3.6. seminar/laborator 26 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 52 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat - 

Examinări 1 

Alte activităţi ……. - 

 

3.7 Total ore studiu individual 123 

3.8 Total ore din planul de învățământ 52 

3.9 Total ore pe semestru 175 

3.10 Numărul de credite** 7 

 
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 samd 

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

  
 
6. Competenţe specifice acumulate 

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

juridic – 1 

C2. Aplicarea tehnicilor și instrumentelor specifice domeniului juridic -1  

C3. Aplicarea legislației românești, a legislației europene și a celorlalte instrumente juridice 

internaționale - 1 

C4. Interpretarea, corelarea și compararea instituțiilor juridice din dreptul național, dreptul 

european și dreptul altor state -1 

C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o 

problemă de drept concretă -1 

C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din 

punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor -1 
Competenţe transversale CT1 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu 

respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale - 1 



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

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

juridică națională și europeană a drepturilor omului, incluzând 

înțelegerea mecanismelor de promovare și apărare a drepturilor 

fundamentale. 
7.2 Obiectivele specifice Cunoașterea și înțelegerea noțiunii și conținutului drepturilor civile. 

- Asimilarea practicii instanței române de contentencios constituțional 

- Asimilarea practicii Curții Europene a Drepturilor Omului 
 
 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

Cursul 1. Introducere. Noţiunea de drepturi fundamentale, 

evoluție, clasificare, principii, regim juridic, izvoare  

Prelegere, discuţii 2 ore curs/saptamână 

Cursul 2. Sisteme de protecție a drepturilor și libertăților 

fundamentale. Raportul dintre instrumentele naționale și cele 

internaționale de protecție a drepturilor omului  

Prelegere, discuţii 2 ore curs/saptamână 

Cursul 3. Controlul constituționalității legilor 
Prelegere, discuţii 2 ore curs/saptamână 

Cursul 4. Curtea Europeană a Drepturilor Omului – organizare, 

funcţionare. Procedura de soluţionare a cererilor formulate la 

CEDO. Condițiile de admisibilitate a plângerilor în fața Curții; 

Prelegere, discuţii 2 ore curs/saptamână 

Cursul 5. Dreptul la viaţă. Dreptul de a nu fi supus torturii şi altor 

tratamente sau pedepse inumane sau degradante. Eutanasia și 

suicidul asistat 

Prelegere, discuţii 2 ore curs/saptamână 

Cursul 6. Dreptul la libertatea şi siguranţa persoanei  Prelegere, discuţii 2 ore curs/saptamână 

Cursul 7 Dreptul de acces la justiție. Dreptul la un proces 

echitabil 

Prelegere, discuţii 2 ore curs/saptamână 

Cursul 8. Dreptul la respectul vieţii private şi familiale. Dreptul la 

căsătorie. Protecția datelor cu caracter personal 

Prelegere, discuţii 2 ore curs/saptamână 

Cursul 9. Libertatea gândirii, conştiinţei şi religiei. Libertatea de 

exprimare 

Prelegere, discuţii 2 ore curs/saptamână 

Cursul 10. Protecția copiilor și tinerilor. Protecția persoanelor 

aparținând minorităților naționale 

Prelegere, discuţii 2 ore curs/saptamână 

Cursul 11. Dreptul la ocrotirea sănătății. Dreptul la un mediu 

sănătos 

Prelegere, discuţii 2 ore curs/saptamână 

Cursul 12. Interzicerea discriminării. Egalitatea între bărbați și 

femei în raporturile de muncă. Drepturile persoanei vătămate de o 

autoritate publică 

Prelegere, discuţii 2 ore curs/saptamână 

Cursul 13. Dreptul de proprietate Prelegere, discuţii 2 ore curs/saptamână 

Cursul 14. Drepturile politice   

Bibliografie 

1. Mihaela Simion, Fundamentarea constituțională a drepturilor omului, curs pus la dispoziția masteranzilor în 

format electronic; 

2. Marian Enache, Ștefan Deaconu, Drepturile și libertățile fundamentale în jurisprudența Curții Constituționale, 

vol.I și II, Editura C.H.Beck, 2019; 

3. Tudorel Toader, Marieta Safta, Constituția României, Editura Hamangiu, 2016; 

4. Mircea Criste, Dreptul constituțional. Un drept al cetățeanului, Editura Universul Juridic, 2019; 

5. Cristian Ionescu, Corina Adriana Dumitrescu, coord., Constituția României. Comentarii și explicații, Editura C.H. 

Beck, București, 2017; 

6. Ioan Muraru, Elena Simiona Tănăsescu, coord., Constituția României. Comentariu pe articole, Editura C.H.Beck, 

București, 2008; 

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

C.H.Beck, 2010; 

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

Hamangiu, București, 2018;  

9. Radu Chiriţă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Comentarii şi explicaţii, Editura C.H.Beck, 2008. 



8.2. Seminar-laborator   

1. Evoluția drepturilor omului  Discutii, speţe 2 ore/săptămână 

2. Recunoașterea constituțională a drepturilor omului  Discutii, speţe 2 ore/săptămână 

3. Controlul constituționalității legilor Discutii, speţe 2 ore/săptămână 

4. Mecanisme europene de protecție a drepturilor omului. 

Procedura în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului 

Discutii, speţe 2 ore/săptămână 

5. Jurisprudenţa CCR și CEDO privind dreptul la viaţă. Eutanasia 

și suicidul asistat în dreptul europen 

Discutii, speţe 2 ore/săptămână 

6. Jurisprudenţa CEDO în cauzele împotriva României în ceea ce 

priveşte dreptul la interzicerea torturii şi a tratamentelor inumane 

sau degradante 

Discutii, speţe 2 ore/săptămână 

7. Jurisprudenţa CCR și CEDO privind dreptul la libertate 

individuală  

Discutii, speţe 2 ore/săptămână 

8. Jurisprudenţa CCR și CEDO privind dreptul la un proces 

echitabil 

Discutii, speţe 2 ore/săptămână 

9. Jurisprudenţa CCR și CEDO privind dreptul la respectul vieţii 

private şi familiale. Protecția datelor cu caracter personal 

Discutii, speţe 2 ore/săptămână 

10. Jurisprudenţa CCR și CEDO privind libertatea gândirii, 

conştiinţei şi religiei 

Discutii, speţe 2 ore/săptămână 

11. Protecția copiilor și tinerilor. Protecția persoanelor aparținând 

minorităților naționale 

Discutii, speţe 2 ore/săptămână 

12. Ocrotirea sănătății și protecția mediului în jurisprudența 

europeană 

Discutii, speţe 2 ore/săptămână 

13. Interzicerea discriminării. Egalitatea între bărbați și femei în 

raporturile de muncă. Drepturile persoanei vătămate de o 

autoritate publică 

Discutii, speţe 2 ore/săptămână 

14. Jurisprudenţa CCR și CEDO privind dreptul de proprietate 

Noţiunea de “proprietate” şi de “bunuri” 

Discutii, speţe 2 ore/săptămână 

Bibliografie 

1. Marian Enache, Ștefan Deaconu, Drepturile și libertățile fundamentale în jurisprudența Curții Constituționale, vol.I 

și II, Editura C.H.Beck, 2019; 

2. Tudorel Toader, Marieta Safta, Constituția României, Editura Hamangiu, 2016; 

3. Mircea Criste, Dreptul constituțional. Un drept al cetățeanului, Editura Universul Juridic, 2019; 

4. Cristian Ionescu, Corina Adriana Dumitrescu, coord., Constituția României. Comentarii și explicații, Editura 

C.H. Beck, București, 2017; 

5. Ioan Muraru, Elena Simiona Tănăsescu, coord., Constituția României. Comentariu pe articole, Editura 

C.H.Beck, București, 2008; 

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

Editura C.H.Beck, 2010; 

7. Radu Chiriţă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Comentarii şi explicaţii, Editura C.H.Beck, 2008. 
 

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 naționale și internaționale 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 finala Examen oral 80% 

10.5 Seminar/laborator Evaluare pe parcurs  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 extrase că și-a însușit cunoștințele 

fundamentale privind problematica drepturilor omului, dovedind astfel cunoașterea și înțelegerea instituțiilor, mecanismelor și 

instrumentelor din acest domeniu. 

Masteranzii cu activitate la seminarii beneficiază de  2 puncte în funcție de prestația acestora pe parcursul semestrului. (participare 

activă la dezbaterile din cadrul seminarului, elaborarea de proiecte în baza unei teme date, rezolvarea unor spețe, etc.). 
 



Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
   
            
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
   
 
 



 

Anexă la Fișa disciplinei (facultativă) 
 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
b. Evaluare – mărire de notă 

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

10.4 Curs     
 
 

10.5 Seminar/laborator 
 

   
 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.*  

Data completării Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de 

seminar  

    
 
c. Evaluare – restanţă 

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

10.4 Curs Examen Lucrare scrisă 50%  
 
 

10.5 Seminar/laborator 
Referate, eseuri, proiecte etc. 

Prezentare la seminar 
50% 

 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.*,**  

Data completării Semnătura titularului de curs 

Semnătura titularului de 

seminar  

    

 

*Formulare orientativă 
**Dacă disciplina are prevăzute ore de laborator trebuie prevăzute modalitățile de recuperare a acestora.  


