FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Durata studiilor
1.8 Forma de învăţământ
1.9 Anul universitar

Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi
de Drept
Drept Public şi Drept Privat
Drept
Licenţă
Drept/Licenţiat în drept
4 ani (8 semestre)
IF
2019-2020

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de
studiu

IV

2.5 Semestrul

VIII

PROTECȚIA INTERNAȚIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI

Lect. univ. dr. Ana Alina IONESCU DUMITRACHE
Asist.univ.dr. Adriana ȘANDRU
2.6 Tipul de
evaluare

E8

2.7 Regimul
disciplinei2

Dopț.

2.8. Categoria
disciplinei 3

DS

2.9. Codul
disciplinei

DD4212

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.4 Total ore din planul de
42
din care: 3.5 curs
28
învăţământ
3.7 Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.8. Total ore de studiu individual
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

3.3 seminar / laborator
3.6 seminar / laborator

1
14
ore
20
20
12
52
6
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

Drept constituţional şi instituţii politice I
Drept constituţional şi instituţii politice II
Drept internaţional public
Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a
seminarului / laboratorului

- sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius Online,
internet
- sală de seminar, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius Online,
internet

1 Licenţă, masterat, doctorat
2
Obligatorie, opțională, facultativă
3
Fundamentală (DF), de specialitate (DS), complementară (DC)
1

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de
programul de studiu din care face parte disciplina.)Competenţe
profesionale competenţele asigurate de programul de studii din care face
parte disciplina.)Competenţe profesionale
Competenţ
e
transversal
e

C 5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o
problemă de drept concretă
CUNOȘTINȚE
• Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc şi european şi a principalelor
instrumente juridice internaţionale;
• Explicarea şi interpretarea normelor juridice naţionale, a celor europene şi a prevederilor
internaţionale specifice protecției internaționale a drepturilor omului prin utilizarea cunoştinţelor
însuşite;
• Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris și oral, și a instrumentelor de logică
juridică pentru explicarea şi interpretarea conceptelor şi teoriilor specifice protecției internaționale a
drepturilor omului;
• Identificarea prevederilor legale din legislaţia românească, europeană sau internaţională,
aplicabile într-un context determinat caracteristic protecției internaționale a drepturilor omului;
• Realizarea studiului juridic şi distingerea între prevederile relevante faţă de cele irelevante
care au incidenţă în rezolvarea unor situaţii specifice protecției internaționale a drepturilor omului.
ABILITĂȚI
• Reflexia critică şi constructivă prin utilizarea limbajului juridic de specialitate şi a unor
instrumente de logică juridică, în elaborarea unor argumentări specifice disciplinei Protecția
internațională a drepturilor omului, în scris şi oral;
• Creativitate şi inovare prin utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea
conceptelor, teoriilor şi metodelor consacrate în domeniul disciplinei Protecția internațională a
drepturilor omului;
• Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislaţiei româneşti şi a celei europene şi
internaţionale în vigoare.
CT 1 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor
deonotologice specifice domeniului protecției internaționale a drepturilor omului;

CT 2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate),
cu respectarea palierelor ierarhice.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Pregătirea studenţilor în vederea dobândirii unor temeinice cunoştinţe
privind protecţia internațională a dreptului omului.
- Dobândirea unor cunoştinţe specifice sistemului juridic şi judiciar în
materia drepturilor omului
- Conturarea unor rationamente juridice specific protecției
internaționale a drepturilor omului
- Capacitatea aplicativă a
principiilor protecţiei internaționale a
drepturilor omului în diferite cauze.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. DREPTURILE OMULUI ȘI REGLEMENTAREA
ACESTORA
1.1. Apariţia şi evoluţia protecţiei juridice a drepturilor omului
1.2. Drepturi și libertăți ale omului
1.2.1. Drepturile cetățeanului
1.2.2. Drepturile fundamentale. Concept şi trăsături
1.2.3. Libertăți fundamentale
1.3. Categorii de drepturi fundamentale
1.4. Documente constituţionale care garantează drepturile
omului
1.5. Conceptul și trăsăturile protecției internaționale a
drepturilor omului
2. INSTRUMENTE JURIDICE ŞI MECANISME
INTERNAŢIONALE DE PROTECŢIE ŞI GARANTARE
A DREPTURILOR OMULUI
2.1.
Principalele instrumente juridice internaţionale care
garantează drepturile omului

Metode de predare
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning

Observaţii
7 ore

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning

7 ore

2

2.1. Apariţia şi evoluţia preocupărilor internaţionale pentru
protecţia juridică a drepturilor omului
Aspecte generale
2.1.2. Principalele documente internaţionale care garantează
drepturile omului
2.1.3. Convenţii internaţionale privind protecţia drepturilor
omului
2.1.4. Pactele drepturilor omului
2.1.5. Relaţia dintre mijloacele interne şi cele internaţionale
de protecţie a drepturilor omului
Drepturile umane – imperativ de conduită al relaţiilor dintre
state
Respectarea universală a drepturilor omului – obligaţie a
tuturor statelor
2.2.
Mecanisme internaţionale regionale de protecţie şi
promovare a drepturilor omului
2.2.1. Consiliul Europei
Organele principale ale Consiliului Europei
2.2.2. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
Evoluţiile ulterioare ale Convenţiei Europene a Drepturilor
Omului din 1950
2.2.3. Noua Curte Europeană a Drepturilor Omului
Organizarea Curţii
Procedura în faţa Curţii
Procedura referitoare la admisibilitate
Procedura referitoare la fond.
Hotărârile
Avize consultative
3. SISTEME INTERNAŢIONALE DE PROTECŢIE A
DREPTURILOR OMULUI
3.1. Sistemul european de protecţie a drepturilor omului
3.1.1. Carta Socială Europeană
3.1.2. Organizaţia pentru Securitatea şi Cooperarea în Europa
Procesul O. S. C. E
3.1.3. Actul final de la Helsinki nu este un tratat
Catalogul Organizaţiei pentru Securitatea şi Cooperarea în
Europa al drepturilor
Mecanismul Dimensiunii Umane al O.S.C.E.
Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale
3.2. Sistemul interamerican al drepturilor omului
3.2.1. Introducere
Sistemul bazat pe Carta OSA
Declaraţia Americană a Drepturilor şi Îndatoririlor Omului
3.2.2. Convenţia Americană a Drepturilor Omului
3.2.3. Organismele Convenţiei Americane a Drepturilor
Omului
Comisia Interamericană pentru Drepturile Omului
Curtea Interamericană a Drepturilor Omului
3.3. Sistemul african al drepturilor omului şi popoarelor
3.3.1. Carta Africană privind Drepturile Omului şi Popoarelor
3.3.2. Comisia Africană pentru Drepturile Omului şi
Popoarelor
Mecanismul de plângeri inter-state
Mecanismul de plângeri individuale

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning

7 ore

4. REGLEMENTAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN
ROMÂNIA
4.1.
Protecţia juridică a drepturilor omului în România
4.1.1. Introducere
Problematica drepturilor omului în România până în 1989
Cadrul juridic al drepturilor omului în România după 1989

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning

7 ore
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4.1.2. Relaţiile
României
cu
organismele
interguvernamentale
Relaţiile României cu O.N.U.
4.1.3. Relaţiile României cu Organizaţia pentru Securitate şi
Cooperare în Europa
Relaţiile României cu Consiliul Europei
4.1.4. Tratatele internaţionale privind drepturile omului
aplicate în ordinea juridică internă a României
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
Pactele internaţionale adoptate de O.N.U în 1966
4.2.
Respectarea drepturilor omului şi controlului
constituţionalităţii
4.2.1. Instanţele judecătoreşti şi tratatele internaţionale
privind drepturile omului
4.2.2. Controlul constituţionalităţii legilor
Organizarea, funcţionarea şi competenţa Curţii Constituţionale
4.2.3. Practica Curţii Constituţionale privind drepturile
omului
4.2.4. Curtea Constituţională şi tratatele internaţionale
privind drepturile omului
4.2.5. Contenciosul administrativ
8.2 Seminar / laborator
1. DREPTURILE OMULUI ȘI REGLEMENTAREA
ACESTORA
1.1. Apariţia şi evoluţia protecţiei juridice a drepturilor omului
1.2. Drepturi și libertăți ale omului
1.2.1. Drepturile cetățeanului
1.2.2. Drepturile fundamentale. Concept şi trăsături
1.2.3. Libertăți fundamentale
1.3. Categorii de drepturi fundamentale
1.4. Documente constituţionale care garantează drepturile
omului
1.5. Conceptul și trăsăturile protecției internaționale a
drepturilor omului
2. INSTRUMENTE JURIDICE ŞI MECANISME
INTERNAŢIONALE DE PROTECŢIE ŞI GARANTARE
A DREPTURILOR OMULUI
2.3.
Principalele instrumente juridice internaţionale care
garantează drepturile omului
2.2. Apariţia şi evoluţia preocupărilor internaţionale pentru
protecţia juridică a drepturilor omului
Aspecte generale
2.1.6. Principalele documente internaţionale care garantează
drepturile omului
2.1.7. Convenţii internaţionale privind protecţia drepturilor
omului
2.1.8. Pactele drepturilor omului
2.1.9. Relaţia dintre mijloacele interne şi cele internaţionale
de protecţie a drepturilor omului
Drepturile umane – imperativ de conduită al relaţiilor dintre
state
Respectarea universală a drepturilor omului – obligaţie a
tuturor statelor
2.4.
Mecanisme internaţionale regionale de protecţie şi
promovare a drepturilor omului
2.2.4. Consiliul Europei
Organele principale ale Consiliului Europei
2.2.5. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
Evoluţiile ulterioare ale Convenţiei Europene a Drepturilor
Omului din 1950

Metode şi procedee didactice
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video,
sistem e-learning

explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video,
sistem e-learning

Observaţii
4 ore

3 ore
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2.2.6. Noua Curte Europeană a Drepturilor Omului
Organizarea Curţii
Procedura în faţa Curţii
Procedura referitoare la admisibilitate
Procedura referitoare la fond.
Hotărârile
Avize consultative
3. SISTEME INTERNAŢIONALE DE PROTECŢIE A
DREPTURILOR OMULUI
3.4. Sistemul european de protecţie a drepturilor omului
3.4.1. Carta Socială Europeană
3.4.2. Organizaţia pentru Securitatea şi Cooperarea în Europa
Procesul O. S. C. E
3.4.3. Actul final de la Helsinki nu este un tratat
Catalogul Organizaţiei pentru Securitatea şi Cooperarea în
Europa al drepturilor
Mecanismul Dimensiunii Umane al O.S.C.E.
Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale
3.5. Sistemul interamerican al drepturilor omului
3.5.1. Introducere
Sistemul bazat pe Carta OSA
Declaraţia Americană a Drepturilor şi Îndatoririlor Omului
3.5.2. Convenţia Americană a Drepturilor Omului
3.5.3. Organismele Convenţiei Americane a Drepturilor
Omului
Comisia Interamericană pentru Drepturile Omului
Curtea Interamericană a Drepturilor Omului
3.6. Sistemul african al drepturilor omului şi popoarelor
3.6.1. Carta Africană privind Drepturile Omului şi Popoarelor
3.6.2. Comisia Africană pentru Drepturile Omului şi
Popoarelor
Mecanismul de plângeri inter-state
Mecanismul de plângeri individuale

explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video,
sistem e-learning

4 ore

4. REGLEMENTAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN
ROMÂNIA
4.3.
Protecţia juridică a drepturilor omului în România
4.3.1. Introducere
Problematica drepturilor omului în România până în 1989
Cadrul juridic al drepturilor omului în România după 1989
4.3.2. Relaţiile
României
cu
organismele
interguvernamentale
Relaţiile României cu O.N.U.
4.3.3. Relaţiile României cu Organizaţia pentru Securitate şi
Cooperare în Europa
Relaţiile României cu Consiliul Europei
4.1.5. Tratatele internaţionale privind drepturile omului
aplicate în ordinea juridică internă a României
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
Pactele internaţionale adoptate de O.N.U în 1966
4.4.
Respectarea drepturilor omului şi controlului
constituţionalităţii
4.4.1. Instanţele judecătoreşti şi tratatele internaţionale
privind drepturile omului
4.4.2. Controlul constituţionalităţii legilor
Organizarea, funcţionarea şi competenţa Curţii Constituţionale
4.4.3. Practica Curţii Constituţionale privind drepturile
omului
4.4.4. Curtea Constituţională şi tratatele internaţionale
privind drepturile omului
4.4.5. Contenciosul administrativ

explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video,
sistem e-learning

3 ore
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8.3. Bibliografie
Bibliografie obligatorie
▪ ***, Constitutia României, Convenția europeană a drepturilor omului, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene, Ediție actualizată la 1 septembrie 2019, Ed. Hamangiu, București, 2019;
• Nicolae Voiculescu, Protecția internațională a drepturilor omului, Ediția a 2-a revăzută și adăugită, Ed. Hamangiu,
București, 2017;
• Benone Puşcă, Ana Alina Ionescu Dumitrache, Protecția internațională a drepturilor omului. Ediție revăzută și
adăugită, Ed. Universitară Danubius, Galaţi, 2015.
Bibliografie complementară
•
Laura-Cristiana Spataru-Negura, Protecția internațională a drepturilor omului. Note de curs. Ed. Hamangiu,
București, 2019;
•
***, Noua Revistă de Drepturile Omului, Ed. C.H. Beck, București, 2017;
•
Puşcă, B., & Puşcă, A. , Drept internaţional public. Galaţi: Fundaţia Academică Danubius, Galați, 2000;
•
Bolintineanu, A., & Năstase, A. (2000). Drept internaţional . Bucureşti: All Beck;
•
Diaconu, I., . Drepturile omului în dreptul internaţional contemporan. Bucureşti: Lumina Lex; 2001;
•
Purdă, Nicolau; Diaconu, Nicoleta, Protecţia juridică a drepturilor omului. Bucureşti: Universul Juridic, pp.
197-283, 2007;
•
Duculescu, V.,Protecţia juridică a drepturilor omului. Bucureşti: Lumina Lex, pp. 161-257, 2008;
•
Benone Puşcă, ). Protecţia internaţională a drepturilor omului, Galaţi: Editura Universitară “Danubius”, 2010;
•
Corneliu Bârsan, Convenţia europeană a drepturilor omului, Comentariu pe articole. Ediția a doua. vol. I – II,
Ed. C.H. Beck, 2010;
•
Augustin Vasile Farcas, Lica Farcas, Aspecte privind protecția drepturilor omului, Ed. Universul Juridic,
București, 2011;
•
Maria-Irina Grigore-Radulescu, Corina Florenta Popescu, Protecția juridică a drepturilor omului, Ed.
Universul Juridic, București, 2014;
•
Bianca Selejan Gujan, Convenția europeană a drepturilor omului, Legislatie consolidată, actualizată la 6
ianuarie 2014. Include modificările intrate în vigoare la 1 ianuarie 2014, Ed. Universul Juridic, București, 2014;
•
Bianca Selejan Guțan, Protecția europeană a drepturilor omului, Ed. Hamangiu, București, 2018;
•
Site-urile Organizatiilor internationale sau regionale cu atribuţii în domeniul respectării drepturilor omului
•
Culegeri de jurisprudenta CEDO.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul disciplinei Protecția internațională a drepturilor omului asigură atingerea rezultatelor învățării prin
dobândirea competențelor profesionale necesare ocupațiilor specifice domeniului juridic, conform COR ISCO 08.
Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte centre
universitare din ţară şi din străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul protecției internaționale
a drepturilor omului şi valorifică practica judiciară recentă şi problematica actuală.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Evaluare finală
10.5 Seminar

Se evaluează răspunsurile
Frecvenţă, elaborarea unor
referate, teme de casă, teste,
joc de rol, participarea la
dezbateri

10.2 Metode de
evaluare
Examen scris
Evaluare continuă

10.3 Pondere din
nota finală (%)
70
30

10.6 Standard minim de performanță
- cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei transmise;
- activitate la seminar de 50 %.

Data completării
02.09.2019

Semnătura titularului de curs
Lect. univ. dr. Ana Alina IONESCU
DUMITRACHE

Semnătura titularului de seminar
Asist.univ.dr. Adriana ȘANDRU

_________________________

__________________________
Data avizării în departament
12.09.219

Semnătura Directorului de departament
Lect.univ.dr. Iulian SAVENCO

________________
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