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FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Structura Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale si Postdoctorale 
1.3 Departamentul   Școala doctorală interdisciplinară 
1.4 Domeniul de studii universitare de 
doctorat 

Toate domeniile (disciplină transversală) 

1.5 Ciclul de studii                   III Doctorat  
1.6 Programul de studii/Calificarea    Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              Eticăși integritate academica 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof. univ. dr.habil. Silvia Florea 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DO 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână          1 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 14 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şinotiţe 19 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                                                                             20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   20 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi (cercetare, proiect)  
3.7 Total ore studiu individual      61 
3.9 Total ore pe semestru            75 
3.10 Numărul de credite              3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        Nu e cazul 
4.2 de competenţe Nu e cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

Conexiune la internet si inscriere pe Google Classroom 
Curs :DOCTORAT- ETICA SI INTEGRITATE ACADEMICA 
Codul pentru curs: 4vzzzyy 
Linkul Meethttps://meet.google.com/lookup/cwpycxyjse 
Participare activă la curs 
Lectura suportului de curs 
Parcurgerea bibliografiei obligatorii 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului 

Lectura bibliografiei recomandate 
Participare activă la cursuri 

 
 

https://meet.google.com/lookup/d7rindp3dg
https://meet.google.com/lookup/d7rindp3dg
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6. Competențele specifice acumulate 
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CT1: utilizarea componentelor domeniului de doctorat în deplină concordanță cu etica 
profesională; 

CT2: relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală și asumarea de roluri specifice; 
CT3: organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare 

prin activități de informare, prin proiecte în echipă și prin participarea la programe 
instituționale de dezvoltare personală și profesională. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei • utilizarea adecvată a informației si surselor bibliografice în 
comunicarea profesională în vederea dezvoltării unei cariere 
profesionale responsabile, conduita morală fiind un important 
reper al profesionalismului 

7.2 Obiectivele specifice             Se anticipează că prin parcursul de studiu al disciplinei doctoranzii vor 
fi capabili de: 
• formarea si consolidarea deprinderilor de cercetare în domeniul de 

doctorat; 
• respectarea și promovarea eticii profesionale în cercetarea 

doctorală. 
 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 

 
Ce este etica? Ce este integritatea academica?  

conversaţia 
euristică, 
prelegerea 
intensificată, 
explicaţia 

2 ore 

 
Proprietatea intelectuală și dreptul de autor; ce este "cunoaşterea 
comună"? 

conversaţia 
euristică, 
prelegerea 
intensificată, 
explicaţia 

2 ore 

 
Valori și practici în realizarea integrității în CS; Legislaţie; 

conversaţia 
euristică, 
prelegerea 
intensificată, 
explicaţia 

2 ore 

 
Practici și dileme etice in cercetare, vulnerabilitate și risc în universităţi, 
instituţii publice; efecte sociale;  
Proiectul de cercetare: etape de dezvoltare, sectiuni. 

conversaţia 
euristică, 
prelegerea 
intensificată, 
explicaţia 

2 ore 

 conversaţiaeuristică 2 ore 
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Plagiatul şi forme de plagiat; Tehnici legitime de preluare a informatiei , prelegerea 
intensificată, 
explicaţia 

 
Principii și clasificări în  analiza plagiatului;  
Alte forme de lipsă de onestitate academică;  
Probleme etice și internetul; 

conversaţia 
euristică, 
prelegerea 
intensificată, 
explicaţia 

2 ore 

 
Consecințe și sancţiuni, Activitate CNECSDTI,  CEMU, CNATDCU, 
Committee on Publication Ethics (COPE),Council of Europe Platform on 
Ethics (ETINED),International Institute for Research and Action on 
Academic Fraud and Plagiarism (Geneva),etc. 
 

Conversaţiaeuristic
ă, prelegerea 
intensificată, 
explicaţia 

2 ore 

 
Bibliografie 
 
 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

Ṣercan, Emilia. 2017. Deontologie academică. Ghid practic. Bucureşti : Editura 
Universităţii din Bucureşti. 
CNECSDTI. Ghid de integritate in cercetarea stiințifica. www. 
https://www.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/organisme-
consultative/cnecsdti/2020/ghid-integritate-in-cercetarea-stiintifica-cne-2021.pdf 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

Oficiul European pentru Drepturi de Autor, https://www.eucopyright.com/ro/ce-este-
proprietatea-intelectuala 
Manualul european privind etica în cercetare elaborat de Comisia Europeană, 
https://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/textbook-on-
ethics-report_en.pdf 
Legea 8/1996 a drepturilor de autor și drepturilor conexe, http://www.orda.ro/fisiere/2015 
/Legislatie/Lege_8_1996_ultima_modificare_9%20nov_2015.pdf  
Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și 
inovare, http://www.lib.ugal.ro/Legislatie/legislatie_resurse_umane/Legea_206_27_ 
mai_2004.pdf 
Ghidul Turnitin, 
http://turnitin.com/assets/en_us/media/plagiarism_spectrum.php?_ga=2.2 
15361631.994571350.1512570748-1133776615.1507661569 

 
 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptărilereprezentanțilorcomunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Se realizează prin: 
• Se realizează prin contacte periodice cu aceștia in vederea analizei problemei. 

 
10. Evaluare 

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 Volumul şi corectitudinea Verificare  scrisă- 100% 



 
 

 
 
 

Bd. Victoriei Nr. 10 
550024, Sibiu, România 
doctorate.ulbsibiu.ro 
 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale şi Postdoctorale 

 
Școala Doctorală Interdisciplinară 

 
 

 

Tel.: +40 269 23.62.07, int. 110 
Fax: +40 269 23.62.07 

E-mail:dep.doctorate@ulbsibiu.ro 
 

cunoștințelor 
Calitatea documentării 
realizate în vederea 
prezentării proiectului 
individual 

administrată online (Google 
Classroom) 
 
 

 

10.6 Standard minim de performanță   
Aplicareatehnicilor și metodelor de lucru specifice domeniului studiat. 

 
Data completării       Semnătura titularului de disciplină  
28.09.2020   Prof.univ.dr. habil Silvia Florea  
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FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

1.2 Structura Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale si Postdoctorale 

1.3 Departamentul   Școala doctorală interdisciplinară 

1.4 Domeniul de studii universitare de 

doctorat 

Drept 

1.5 Ciclul de studii                   III Doctorat  

1.6 Programul de studii/Calificarea    Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              Instituții fundamentale de drept civil și drept procesual 

civil 

2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof. univ. dr. Călina Jugastru 

Conf. univ. dr. Sebastian Spinei  

2.3 Titularul activităţilor de seminar - 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână          2 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator - 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator  

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             60 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                                                                             60 

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

Tutoriat 2 

Examinări 20 

Alte activităţi (cercetare, proiect) 40 

3.7 Total ore studiu individual      222 

3.9 Total ore pe semestru            250 

3.10 Numărul de credite              10 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
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4.1 de curriculum        •  

4.2 de competenţe        •  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

• Participare activă  

• Lectura bibliografiei recomandate 

• Elaborarea şi susţinerea lucrărilor planificate 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

•  

    

 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
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m
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en
țe
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• Dobândirea de cunoştinţe teoretice aprofundate despre dreptul civil și procedura civilă: 
instituţiile, conceptele, valorile, principiile, regulile specifice și fundamentele lor 

• Dobândirea de abilităţi de identificare şi explorare a relaţiilor dintre norme şi ramuri de drept, 

dintre instituții, reguli și principii  

• Dobândirea abilităţilor de analizare și îmțelegere corelată și contextualizată a instituţiilor şi 

regulilor studiate 

C
o
m

p
et

en
țe

 

tr
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 • Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea principiilor şi 
regulilor specifice domeniului 

• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate) 

• 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 (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei • Dreptul civil și dreptul procesual civil sunt materii fundamentale, 

care tutelează ori constituie modele pentru toate ramurile de drept. 
Însușirea principiilor, rațiunilor, fundamentelor și metodelor acestor 

materii, utilizarea lor adecvată în cercetarea doctorală, constituie 

obiectivul general al disciplinei.  

7.2 Obiectivele specifice             • să înțeleagă conceptele  fundamentale din domeniul  dreptului civil 

și procesual civil, influența lor asupra altor ramuri de drept 
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• să identifice relaţiile existente între aceste ramuri de drept şi alte 
ramuri ale sistemului juridic 

    

8. Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 

1. Calificări ale actelor juridice de drept privat Prelegere, discuții  

2. Noi interpretări ale principiilor răspunderii civile Prelegere, discuții  

3. Prejudicii morale indemnizabile Prelegere, discuții  

4. Repararea prejudiciului corporal Prelegere, discuții  

5. Prejudiciul prin ricoșeu Prelegere, discuții  

6. Baremizarea – o necesitate? Prelegere, discuții  

7. Instituțiile dreptului civil în prezența elementului de extraneitate Prelegere, discuții  

8. Tradiții și istoric în procedura civilă Prelegere, discuții  

9. Stat și Drept procesual civil. Evoluții, interrelații, influențe  Prelegere, discuții  

10. Principii și fundamente ale procedurii civile Prelegere, discuții  

11. Mari sisteme. Mari curente. Personalități ale gândirii juridice. Prelegere, discuții  

12. Drept procesual comparat Prelegere, discuții  

13. Instituții fundamentale ale procedurii civile I Prelegere, discuții  

14. Instituții fundamentale ale procedurii civile II Prelegere, discuții   
  

Bibliografie 

Drept civil 

1. C. Jugastru, Drept civil. Teoría generală a obligațiilor, Editura Universul Juridic, București, 2017 
2. L. Pop, Tratat de drept civil. Obligațiile. Vol. III, Raporturile obligaționale extracontractuale, 

Editura Universul Juridic, București, 2020 
3. Pop L., Popa I.-F., Vidu S.I., Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2012 
4. Vasilescu P., Drept civil. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017 
5. I. Leş, C. Jugastru (coordonatori),, T. Bodoașcă, A. Circa, E. Hurubă, V. Lozneanu,  A. Tabacu, Tratat 

de drept procesual civil, Volumul II. Căile de atac. Dispoziții privind asigurarea unei practici judiciare 
unitare. Procedurile speciale. Executarea silită. Procesul civil internaţional. ediția a II-a, revăzută și 
adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti,  ISBN 978-606-39-0722-7, 996 p.   

6. Călina Jugastru, Prejudiciul de agrement, în Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2020, ISSN 1843-
264601704, p. 122-152 

7. Viney G., Jourdain P., Traité de droit civil. Les effets de la responsabilité, 3e édition, Librairie 
Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2010 
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8. M. Le Roy, J.-D. Le Roy, F. Bisbal, L’évaluation du préjudice corporel. Expertises-principes-
indemnités, 20e édition, LexisNexis, Paris, 2015 

9. G. Mor, Évaluation du prejudice corporel. Stratégies d’indemnisation.Méthodes d’évaluation, 
deuxième édition, Édition Delmas, Paris, 2014 

10. X. Pradel, Le préjudice dans le droit civil de la responsabilité, Librairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence, Paris, 2004 

Drept procesual civil 

11. Sebastian Spinei, Reglementarea căilor de atac în dreptul procesual civil român şi în dreptul 
comparat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013 

12. S. Spinei, Recursul în procesul civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008 
13. Ioan Leș, Tratat de drept procesual civil (editia a 5-a), All Beck, 2010 
14. S. Spinei, Propuneri de completare a legislaţiei procesual civile. Instrumente reparatorii pentru 

ipoteza nerespectării duratei rezonabile a procesului, RRDP nr. 5/2014 
15. V. Dumitrache, S. Spinei, Participarea la distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunurilor 

urmărite a cheltuielilor de executare din alte dosare execuţionale. Discuții referitoare la 
caracteristicile creanţei, RRDP nr. 2/2017 

16. S. Spinei, Justiție: puteri, libertăți și limite, în Drepturi, libertati si puteri la inceputul mileniului al III-
lea (In honorem Valeriu Stoica), Universul Juridic, 2018 

17. S. Spinei, Rules of Evidence in Romanian Civil Procedure and their impact on Truth and Efficiency, 
în Truth and Efficiency in Civil Litigation,  Intersentia, 2012 

18. S. Spinei, The Right Principles –What Outcome? Fundamental procedural rights and their 
implementation in Romanian Civil Procedure and other legal systems, (în Revisiting Procedural 
Human Rights, Intersentia, 2017 

19. José (Giuseppe) Chiovenda, Principios de Derecho  Procesal  Civil,  Editorial   Reus  (S. A.)  Madrid 
1922      

20. C. H. van Rhee, European Traditions in Civil Procedure, Intersentia, 2005 
 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Se realizează prin: 

• cunoaşterea și înțelegerea în profunzime a conceptelor şi instituţiilor fundamentale ale dreptului civil și 

procesual civil  

• aplicarea în activitatea practică a competenţelor dobândite în urma studiului disciplinei 
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• elaborarea unor lucrări ştiinţifice valoroase 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs               Volumul şi corectitudinea 
cunoştinţelor 

Prezentare orală, proiect 
scris 

40% 

Rigoarea ştiinţifică a 

limbajului  

Proiect scris 30% 

Organizarea conţinutului  Proiect scris 30% 

10.5 Seminar/laborator    

10.6 Standard minim de performanță  SUFICIENT 

 

 

Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 

    01.10.2020                Prof. univ. dr. Călina Jugastru 

     Conf. univ. dr. Sebastian Spinei 
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FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

1.2 Structura Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale si Postdoctorale 

1.3 Departamentul   Școala doctorală interdisciplinară 

1.4 Domeniul de studii universitare de 

doctorat 

Drept  

1.5 Ciclul de studii                   III Doctorat  

1.6 Programul de studii/Calificarea    Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              INFLUENȚA DREPTULUI CONVENȚIEI 

EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI ASUPRA 

DREPTULUI INTERN 

2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof.univ.dr. Bianca Guțan 

2.3 Titularul activităţilor de seminar - 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Obl 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână          1 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator - 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 14 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator - 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

Studiul după manual, bibliografie şi notiţe                             60 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                                                                             60 

Pregătire prezentări, referate, portofolii şi eseuri                   60 

Tutoriat - 

Examinări 30 

Alte activităţi (cercetare, proiect) 26 

3.7 Total ore studiu individual      236 

3.9 Total ore pe semestru            250 

3.10 Numărul de credite              10 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum        • Drept constituțional, Drept internațional public, Drept 

internațional al drepturilor omului 

4.2 de competenţe        • cercetare, documentare, elaborare a unor lucrări ştiinţifice de 

nivel avansat 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a                                     

cursului                  
•  
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5.2. de desfăşurare a                                    

seminarului/laboratorului 
•  

    

 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
țe

  
p
ro

fe
si

o
n
al

e 

• Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul 

juridic –drept public, drept internațional public, dreptul internațional și european al 

drepturilor omului, dreptul Uniunii Europene 

• Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice dreptului constituţional, dreptului comparat 

și dreptului european al drepturilor omului 

• Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice 

internaţionale în materie 

• Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul 

european şi dreptul altor state  

• Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o 

problemă de drept concretă (dreptul european al drepturilor omului). 

• Cercetarea avansată în materia dreptului european al drepturilor omului și aplicarea rezultatelor 

în domeniul de cercetare al doctorandului 

C
o
m

p
et

en
țe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

• Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor 

deontologice specifice domeniului 

• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu 

respectarea palierelor ierarhice  

• 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 (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei • Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi a metodelor 

specifice dreptului european al drepturilor omului, utilizarea lor 

adecvată în cercetarea doctorală. Cursul este structurat astfel încât 

să corespundă specializărilor doctoranzilor 

7.2 Obiectivele specifice             Se anticipează că prin parcursul de studiu al disciplinei doctoranzii vor 

fi capabili: 

• să definească conceptele  avansate din domeniul  dreptului 

european al drepturilor omului; 

• să identifice relaţiile existente între această ramură de drept şi alte 

ramuri ale sistemului juridic; 

• să identifice și să discute problemele dreptului european al 

drepturilor omului și influența acestuia asupra dreptului intern, să 

realizeze o cercetare avansată a relației dintre propriul domeniu de 

specializare și dreptul CEDO. 
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8. Conţinuturi 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 

1. -2. Sistemul european de protecție a drepturilor omului. Consiliul 

Europei. Uniunea Europeană și drepturile omului 

3. Raportul dintre dreptul european al drepturilor omului și dreptul 

intern 

4. Principiile sistemului european al drepturilor omului. Jurisdicția 

statelor 

5. -6. Curtea europeană a drepturilor omului. Procedura, executarea 

hotărârilor 

6. Autoritatea de lucru judecat și autoritatea de lucru interpretat a 

hotărârilor CEDO 

7. Influența dreptului CEDO asupra dreptului intern. Dreptul la 

viață, dreptul de a nu fi supus torturii și altor tratamente inumane 

și degradante. Tratamente discriminatorii. Condiții de detenție. 

Violența în familie. 

8. Influența dreptului CEDO asupra dreptului intern. Dreptul la 

libertatea și siguranța persoanei 

9. Influența dreptului CEDO asupra dreptului intern. Dreptul la un 

proces echitabil – drepturi și obligații cu caracter civil 

10. Influența dreptului CEDO asupra dreptului intern. Dreptul la un 

proces echitabil. Acuzații în materie penală. Garanții speciale 

privind procesele penale 

11. Influența dreptului CEDO asupra dreptului intern. Dreptul la 

viață privată. Dreptul la un mediu sănătos. Identitatea culturală. 

Protecția familiei și căsătoriei 

12. Influența dreptului CEDO asupra dreptului intern. Libertatea de 

exprimare, libertatea de asociere. Internetul. Libertatea de religie 

13. Influența dreptului CEDO asupra dreptului intern. Măsuri privind 

migranții 

14. Influența dreptului CEDO asupra dreptului intern. Drepturi 

sociale și economice. Dreptul de proprietate 

•  

Prelegere 

interactivă 

Analize și studii de 

caz 

Dezbateri 

 

Bibliografie 

A. Tratate, cursuri, monografii, volume editate: 

 

1. Corneliu Bîrsan, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, ediția a doua, 

București, C.H.Beck, 2010 

2. Bianca Selejan-Guțan, Protecția europeană a drepturilor omului, ediția a cincea, București, 

Hamangiu, 2018 

3. Jean-Francois Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului, București, Hamangiu, 2009 

4. Manuel Guțan, Bianca Selejan-Guțan (editors), Europeanization and Judicial Culture in 
Contemporary Democracies, București, Hamangiu, 2014 

5. Frederic Sudre, Dreptul internațional și european al drepturilor omului, Iași, Polirom, 2007 
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6. Iulia Motoc, Ineta Ziemele (eds.), The Impact of the ECHR on Democratic Change in Central and 
Eastern Europe. Judicial Perspectives, Cambridge University Press, 2016 

7. Bianca Selejan-Guțan, Spațiul european al drepturilor omului, București, C.H.Beck, 2008 

8. Louis-Edmond Pettiti, Pierre-Henri Imbert, Emmanuel Decaux, La Convention europeenne des droits 
de l’homme. Commentaire article par article, Paris, Economica, 1999 

9. Corina-Ruxandra Popescu, Repararea prejudiciului în contenciosul european al drepturilor omului, 

București, Hamangiu, 2013 

10. Cosmin-Flavius Costaș, Dreptul la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil, București, 

Universul Juridic, 2014 

 

B. Colecții de reviste 

Revue Trimestrielle des Droits de l’homme 

Noua Revista de Drepturile Omului 

Pandectele române (cronicile de jurisprudență) 

Curierul judiciar (cronicile de jurisprudență) 

Buletinul CEDO (editura Hamangiu) 

 

C. Baze de date 

Heinonline.org 

Alte baze de date puse la dispoziție de Biblioteca ULBS (accesul prin intermediul serverelor bibliotecii) 

 

D. Jurisprudență CEDO 

Fișele tematice (factsheets) disponibile, în limbile engleză și franceză, pe site-ul CEDO www.echr.coe.int 

 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 

Nu este cazul    

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Se realizează prin: 

• elaborarea unor lucrări ştiinţifice în domeniul dreptului european al drepturilor omului 

• utilizarea în proiecte de cercetare și în teza de doctorat a competenţelor dobândite în urma studiului 

disciplinei 

 

10. Evaluare 
Tip activitate         10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         

nota finală 

http://www.echr.coe.int/
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10.4 Curs           Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 

Prezentare orală, proiect 

scris 
40% 

 Rigoarea ştiinţifică a 

limbajului  
Proiect scris 30% 

    Organizarea conţinutului  Proiect scris 30% 

10.5 Seminar/laborator    

10.6 Standard minim de performanță  SUFICIENT 

 

 

Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 

01.10.2020  ............................       .......-..... 

 

 


