
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2020-2021 

 
Anul de studiu I / Semestrul II 

 
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 Drept 

1.5. Ciclul de studii Masterat 

1.6. Programul de studii/calificarea* Calificări/oportunități: expert criminalist – 261902, expert jurist – 261903, expert 

prevenire și combatere a corupției – 261920. 

Cod calificare conform ESCO (European Skills/Competences, Qualifications and 

Occuptions) https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation – ISCO-08 code 2619 - Legal 

professionals not elsewhere classified, 2612 – Judges, 2611 – Lawyers. 
 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Protecția europeană a drepturilor omului 2.2. Cod disciplină SPC I 8 

2.3. Titularul activităţii de curs Conf. univ. dr. Laura Cetean-Voiculescu 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator - 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul II 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 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

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

Tutoriat - 

Examinări 8 

Alte activităţi ……. - 

 

3.7 Total ore studiu individual 98 

3.8. Total ore din planul de ânvățământ 52 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite** 6 

 
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 Existența grupelor și specializărilor pe platforma Teams, cu adrese 
instituționale. 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Idem 

  
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul 
juridic 
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice 
internaţionale 
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul 
european şi dreptul altor state 
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă 
de drept concretă 
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct 
de vedere juridic şi în soluţionarea lor 

 

Competenţe transversale CT1 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu 
respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale 
CT2 Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în 
munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală 

 



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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în 
domeniul juridic. Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris și oral, și a 
instrumentelor de logică juridică pentru explicarea şi interpretarea 
conceptelor şi teoriilor specifice domeniului dreptului. Utilizarea limbajului 
juridic de specialitate şi a unor instrumente de logică juridică, în elaborarea 
unor argumentări specifice domeniului, în scris şi oral. Utilizarea limbajului 
juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor, teoriilor şi metodelor 
consacrate în domeniul juridic. Folosirea limbajului juridic de specialitate în 
elaborarea proiectelor profesionale. 

 

7.2 Obiectivele specifice Cursul la disciplina ”Protecția Europeană a Drepturilor Omului” își propune 
să ofere masteranzilor o perspectivă asupra principalelor acte normative la 
nivel European, care reglementează dreptuirle fundamentale ale omului. 
Cursul debutează cu aspectele legate de protecția juridică a omului la nivel 
universal, continua cu sistemul European de protecție a drepturilor omului, 
prin analiza detaliată a principalelor drepturi garantate de aceste acte 
normative. 

 

 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  
Cursul 1: 

Partea I. Aspecte introductive privind protectia juridica a drepturilor omului la 

nivel universal  

Capitolul I. Introducere. Dreptul international al drepturilor 

Prelegerea, Conversaţia, 

Discuția, Conversația 

euristică, Demonstrația, 

Explicația, Exemplificarea, 

ș.a.m.d. 

2 ore 

Cursul 2: 

Capitolul II. Sistemul de protectie a drepturilor omului in cadrul Organizatiei 

Natiunilor Unite  

Prelegerea, Conversaţia, 

Discuția, Conversația 

euristică, Demonstrația, 

Explicația, Exemplificarea, 

ș.a.m.d. 

2 ore 

Cursul 3: 

Partea a II-a. Sistemul european de protectie a drepturilor omului – institutii, 

principii, mecanismul de protectie  

Capitolul I. Scurt istoric. Consiliul Europei  

Capitolul II. Catalogul drepturilor garantate de Conventia Europeana a 

Drepturilor Omului si de protocoalele sale  

Prelegerea, Conversaţia, 

Discuția, Conversația 

euristică, Demonstrația, 

Explicația, Exemplificarea, 

ș.a.m.d. 

2 ore 

Cursul 4: 

Capitolul III. Principiile sistemului Conventiei Europene a Drepturilor Omului  

Capitolul IV. Mecanismul actual de protectie a drepturilor garantate prin 

Conventia Europeana a Drepturilor Omului 

Prelegerea, Conversaţia, 

Discuția, Conversația 

euristică, Demonstrația, 

Explicația, Exemplificarea, 

ș.a.m.d. 

2 ore 

Cursul 5: 

Partea a III-a. Drepturile garantate de Conventia Europeana a Drepturilor 

Omului  

Capitolul I. Precizari preliminare privind obligatiile statelor asumate conform 

art. 1 al Conventiei  

Capitolul II. Dreptul la viata  

Prelegerea, Conversaţia, 

Discuția, Conversația 

euristică, Demonstrația, 

Explicația, Exemplificarea, 

ș.a.m.d. 

2 ore 

Cursul 6: 

Capitolul III. Dreptul de a nu fi supus torturii si altor tratamente sau pedepse 

inumane sau degradante  

Prelegerea, Conversaţia, 

Discuția, Conversația 

euristică, Demonstrația, 

Explicația, Exemplificarea, 

ș.a.m.d. 

2 ore 

Cursul 7: 

Capitolul IV. Dreptul de nu fi supus sclaviei, servitutii si muncii fortate sau 

obligatorii 

Prelegerea, Conversaţia, 

Discuția, Conversația 

euristică, Demonstrația, 

Explicația, Exemplificarea, 

ș.a.m.d. 

2 ore 



Cursul 8:  

Capitolul V. Dreptul la libertatea si siguranta persoanei  

Capitolul VI. Dreptul la un proces echitabil  

Prelegerea, Conversaţia, 

Discuția, Conversația 

euristică, Demonstrația, 

Explicația, Exemplificarea, 

ș.a.m.d. 

2 ore 

Cursul 9: 

Capitolul VII. Principiul legalitatii incriminarii  

Capitolul VIII. Dreptul la respectul vietii private si familiale. Dreptul la 

casatorie  

Prelegerea, Conversaţia, 

Discuția, Conversația 

euristică, Demonstrația, 

Explicația, Exemplificarea, 

ș.a.m.d. 

2 ore 

Cursul 10: 

Capitolul IX. Libertatea gandirii, constiintei si religiei  

Capitolul X. Libertatea de exprimare  

Capitolul XI. Libertatea de asociere si intrunire pasnica  

Capitolul XII. Dreptul la un recurs efectiv in fata unei instante nationale  

Capitolul XIII. Dreptul de a nu suferi nicio discriminare  

Prelegerea, Conversaţia, 

Discuția, Conversația 

euristică, Demonstrația, 

Explicația, Exemplificarea, 

ș.a.m.d. 

2 ore 

Cursul 11:  

Capitolul XIV. Dreptul de proprietate  

Capitolul XV. Dreptul la educatie  

Capitolul XVI. Dreptul la alegeri libere si corecte, organizate la intervale 

rezonabile  

Prelegerea, Conversaţia, 

Discuția, Conversația 

euristică, Demonstrația, 

Explicația, Exemplificarea, 

ș.a.m.d. 

2 ore 

Cursul 12: 

Partea a IV-a. Protectia drepturilor economice, sociale si culturale – Carta 

Sociala Europeana  

Prelegerea, Conversaţia, 

Discuția, Conversația 

euristică, Demonstrația, 

Explicația, Exemplificarea, 

ș.a.m.d. 

2 ore 

Cursul 13: Fixare, sistematizare, condolidare, recapitulare. Fixare, sistematizare, 

condolidare, recapitulare 

2 ore 

8.2. Seminar-laborator - - 

Comunicarea temelor, prezemtarea referatelor științifice, discuții 
pe baza acestora, propuneri de modificare și completare. Teme: 
1. Drepturile omului – concept actual. Caracterul universal 
și indivizibil al drepturilor omului, bibliografie minimală, Doina 
Balahur, generală, mai sus; 
2. Convenția Europeană a Drepturilor Omului și 
predecesoarea sa, Declarația Universală a Drepturilor Omului, 
Caracterizare Generală, bibliografie minimală Laura Cetean-
Voiculescu și cele două documente, generală mai sus; 
3. Protecția drepturilor omului în sistemul națiunilor unite, 
bibliografie minimală, Doina Balahur, generală, mai sus; 
4. Sisteme regionale de protecție a drepturilor omului: 
sistemul interamercan și cel african de protecție a drepturilor 
omului, bibliografie minimală, Doina Balahur, generală, mai sus; 
5. Sistemul European de protecție a drepturilor omului: 
drepturile omului în Uniunea Europeană. Drepturile Omului în 
Constituția Uniunii Europene. Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene, bibliografie minimală, Doina Balahur, 
generală, mai sus; 
6. Sistemul european de protecție a drepturilor omului: 
protecția drepturilor omului în sistemul Consiliului Europei, 
bibliografie minimală, Doina Balahur, generală, mai sus; 
7. Dreptul la viață: analiză teoretică și practica CEDO, 
bibliografie minimală, Laura Cetean-Voiculescu, Culegere de 
practică CEDO, generală, mai sus; 
8. Interzicerea torturii, a pedepselor și tratamentelor 
inumane sau degradante: analiză teoretică și practica CEDO, 
bibliografie minimală, Laura Cetean-Voiculescu, Culegere de 
practică CEDO, generală, mai sus; 
9. Interzicerea sclaviei și a muncii forțate: analiză teoretică 
și practica CEDO, bibliografie minimală, Laura Cetean-
Voiculescu, Culegere de practică CEDO, generală, mai sus; 
10. Dreptul la libertate și la siguranță: analiză teoretică și 

Studiul de caz (speța), 
conversația, demonstrația, 
repetiția, exemplificarea, 
metoda referatului, testul 
grilă ș.a. 

 26 ore 



practica CEDO, bibliografie minimală, Laura Cetean-Voiculescu, 
Culegere de practică CEDO, generală, mai sus; 
11. Dreptul la un proces echitabil: analiză teoretică și 
practica CEDO, bibliografie minimală, Laura Cetean-Voiculescu, 
Culegere de practică CEDO, generală, mai sus; 
12. Principii fundamentale în procesul penal: analiză 
teoretică și practica CEDO, bibliografie minimală, Laura Cetean-
Voiculescu, Culegere de practică CEDO, generală, mai sus; 
13. Principiul nici o pedeapsă fără lege: analiză teoretică și 
practica CEDO, bibliografie minimală, Laura Cetean-Voiculescu, 
Culegere de practică CEDO, generală, mai sus; 
14. Dreptul la respectarea vieții private și de familie, 
libertatea de gândire, de conștiință și de religie: analiză teoretică 
și practica CEDO, bibliografie minimală, Laura Cetean-
Voiculescu, Culegere de practică CEDO, generală, mai sus; 
15. Libertatea de exprimare: analiză teoretică și practica 
CEDO, bibliografie minimală, Laura Cetean-Voiculescu, 
Culegere de practică CEDO, generală, mai sus; 
16. Libertatea de întrunire și asociere, dreptul la căsătorie: 
analiză teoretică și practica CEDO, bibliografie minimală, Laura 
Cetean-Voiculescu, Culegere de practică CEDO, generală, mai 
sus; 
17. Curtea Europeană a Drepturilor Omului – caracterizare 
generală, bibliografie minimală CvEDO, Culegere de practică 
CEDO, generală, mai sus; 
18. Curtea Europeană a Drepturilor Omului – procedură, 
bibliografie minimală CvEDO, Culegere de practică CEDO, 
generală, mai sus; 
19. Curtea de Justiție a Uniunii Europene; 
20. Tratatul de la Lisabona al Uniunii Europene; 
21. Carta Drepturilor Fundamentale ale UE; 
22. Protocol adițional I (1952) – protecție suplimentară a 
proprietății, dreptul la instruire, dreptul la alegeri libere 
23. Protocol IV (1963) – recunoscând anumite drepturi și 
libertăți, altele decât cele care figurează deja în Convenție și în 
primul Protocol Adițional (interzicerea privării de libertate pentru 
datorii, libertatea de circulație, interzicerea expulzării propriilor 
cetățeni, interzicerea expulzării colective de străini); 
24. Protocolul VI (1983) (abolirea pedepsei cu moartea, 
pedeapsa cu moartea în timp de război); 
25. Protocolul nr. 7 (1984): garanțiile procedurale în cazul 
expulzării străinilor, dreptul la două grade de jurisdicție în materie 
penală, dreptul loa despăgubiri în caz de eroare judiciară, dreptul 
de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori, egalitatea între soți; 
26. Protocolul 12 – interzicerea generală a discriminării 
(2000) 
27. Protocol 13 – abolirea pedepsei cu moartea (2002) 
28. "Reglementarea interceptarilor audio sau video potrivit 
Conventiei Europene a Drepturilor Omului si Dreptului National" 
29. DISTINCȚIA ÎNTRE PROTECȚIA EUROPEANĂ ȘI CEA 
INTERNAȚIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI 
30. ,,Dreptul la respectul vieţii private şi familiale 
(inviolabilitatea domiciliului şi a corespondenţei)" 

31. Instanțele europene de apărare a drepturilor fundamentale. 

BIBLIOGRAFIE ȘI WEBOGRAFIE 
Bibere O, Uniunea Europeană între virtual şi real, Ed. All, Bucureşti, 1999. 
Berger Vicent, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Institutul Român pentru Drepturile Omului, 1997. 
Corneliu Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Comentariu pe articole, vol. I şi II, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2005-
2006. 
Gomien Donna, Introducere în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Ed. All, Bucureşti, 1993. 
Ion Deleanu, Obligativitatea hotărârilor Curţii Europene a drepturilor omului şi ale Curţilor de Justiţie a Comunităţilor Europene. 
Revista Dreptul nr.2/2007. 
Lefterache Lavinia ş.a. Aspecte de drept penal ale Curţii Europene a Drepturilor Omului. 
Macovei Monica, Ghid privind punerea în aplicare a art.5 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. 
Mazilu Dumitru, Drepturile Omului, Concept, exigenţe şi realităţi contemporane, Ed. Lumina Lex, Bucureşti. 2000.  
Radu Chiriţă, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Comentarii şi explicaţii, Ediţia 2, Ed. C.H.Bek, Bucureşti, 2008. 
Selejan Guţan Bianca, Protecţia Europeană  a Drepturilor Omului, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004. 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.748/2003. 
Documente internaţionale privind combaterea torturii şi a tratamentelor inumane sau degradante, Institutul Român pentru Drepturile 
Omului, 1998. 
Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, Culegere selectivă, vol. III, Editura Polirom, 2003. 
Studii privind jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Bucureşti, 2003. 



Manualul Consiliului Europei, Bucureşti, 2003. 
Laura Cetean-Voiculescu, Drept în asistenţă socială, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007, 
Constituţia României, 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, 
Legea nr. 272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 
Revista română de drepturile omului nr. 20/2001, Editura Apador CH, Bucureşti, 
Revista română de drepturile omului nr. 23/2002, Editura Apador CH, Bucureşti, 
Revista română de drepturile omului nr. 27/2003, Editura Apador CH, Bucureşti. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Pentru profesioniștii din domeniul juridic, dobândirea de competențe privind norma juridică și legislația aplicabilă în domeniul 
dreptului familiei este o cerință obligatorie. 

 
10. Evaluare 

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

10.1 Curs 
Volumul cunoştinţelor 

Prezentarea unei teme de 
cercetare pe subiecte 
comunicate 

80 

10.2 Seminar/laborator 

Participare activă 

Elaborarea lucrării științifice, 
prezentarea și îmbunătățirea 
acesteia în urma dezbaterilor 

la seminar 

20 

10.3 Standard minim de performanţă:  
Prezentarea corectă a temei alese dintre cele propuse , la finalul semestrului, până în preziua examenului. 

 

Data completării       Semnătura titularului de curs  
25.09.2020   
            
 

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament  
1.10.2020 
 
 
 

Anexă la Fișa disciplinei (facultativă) 
 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
 

EVALUAREA PENTRU MĂRIREA DE NOTĂ ȘI RESTANȚĂ VA FI FĂCUTĂ ÎNTOCMAI CA 
EVALUAREA PRECIZATĂ ÎN FIȘA DISCIPLINEI (PCT 10.1-10.3)!  


