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II. INTEGRAREA CURSULUI iN PNOCN,q.MUL DE STUDII
Respectarea drepturilor omului este, in mod evident, un factor important de menlinere a

p[cii gi securitElii internationale qi de dezvoltare socio-economicd. Respectul pentru drepturile
omului nu este numai o componentd esenJiald, ci gi condilia sine qua non a dezvolt6rii durabile,

in condiliite actuale, respectarea drepturilor omului apare tot mai mult ca fiind unul din;re
factorii de supravietuire a omenirii.

Amploarea acestui fenomen pretinde cunoagterea profundl a nagterii gi evoluliei istorict: a

drepturilor omului, a situaliei in care acestea evolueaz6 in prezent, precum qi desluqirea
perspectivelor 1or. Acesta a fost gi motivul pentru care Comisia drepturilor omului a Na(iuni or
Unite a cerut Organizaliei Naliunilor Unite pentru Educalie, $tiinlA gi Cultur6 sd examineze

,,oportunitatea ludrii in considerare a unui studiu sistematic Ai a elabor6rii unei discipline
qtiinlifice distincte privind drepturile omului, {indnd seama de principalele sisteme juridice <lin

lume, in vederea facilitArii, la nivel universitar gi ulterior la alte niveluri de inv6!6mdnt,
cunoagterea, in[elegerea, studiul gi predarea drepturilor omului". Studiul a fost realizat sub egida
I-INESCO qi la iniliativa Institutului Internalional al Drepturilor Omului de la Strasbourg, fiind
,,un adevdrat suport gtiintific al drepturilor omului", care va trebui, in mod progresiv, sd he
promovat Ei care s-au constituit sub influenla qtiin{elor sociale in bazele unei veritabile gtiin},: a

drepturilor omului.
Republica Moldova in ultimii ani a inregistrat o evolu{ie demnd de remarcat in materia

drepturilor qi libertililor omului, atdt pe plan normativ cdt qi institu{ional. Gravitatea incdlcdrilor
drepturilor omului obligd ins[ la o cunoagtere extins6, o congtientizare profundd la nivelul
intregii populalii a normelor imperative in domeniu, aga incdt forfa coercitivd a statului, sesizltd
cu situalii de natura celor men{ionate, sd poat6 fi exercitatl adecvat prin organele sale cu atribrrfii
specifice.

Cunoaqterea mijloacelor de consacrare qi garantare a drepturilor gi libertdlilor omului ttdt
de nivel na{ional, cdt qi international constituie un factor determinant in formarea culturii juridice
a cet6{enilor. Un rol deosebit in acest sens il are unitatea de curs inter-ramututd "p1ste(,tia
juridicd a drepturilor omului", care permite studenlilor, de rdnd cu cunogtinfele acumulate la trlte
unitSli de curs, sE valorifice formele gi metodele de asigurare,realizare qi protejare a drepturilor
gi libertdlilor fundamentale. Cursul de fa!6 subscrie, prin structurd gi fundamentare, dezideratt lui
realizdrii adecvate, accesibile maselor largi ale populatiei, a educaliei in materie.

Scopul principal al unitElii de curs "Protectia juridicd a drepturilor omului", necesitd ir fi
analizat prin integrarea lui in contextul universal al drepturilor omului. Studenfii au posibilitatea
de a releva qi a valorifica importanla studierii drepturilor fundamentale ale fiinfei umane,
promovate gi protejate de cdtre organismele internafionale universale, regionale qi cele nalionirle;
de a dezvolta o gAndire juridicd profundS, necesard insugirii gi respectdrii stricte a legislaliei; c e a
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implementa in spiritul studentului conqtiinta gi responsabilitatea de a-qi putea indeplini obligatiile
sale fafd de societate, cdt gi de a-qi apdradrepturile sale in viata cotidiand.

Intru realizarea scopului propus, in cadrul orelor de ,,Protecfia juridicd a drepturilor
omului", se vor utiliza cunoqtintele acumulate de cdtre studenli in cadrul cursurilor: Teoria
generald a dreptului, Filosofia. Probleme filosofice ale domeniului, Drept constitulional al
Republicii Moldova, Drept administrativ, Politologie etc.

III. COMPETENTEPREALABILE
utilizatea adecvatd a conceptelor, teoriilor, paraddigmelor qi metodologiilor din domeniul
qtiinf elor admini strative ;

aplicarea tehnicilor qi instrumentelor specifi ce domeniului administrativ;
calificarea corectd a situaliilor conform legislafiei nafionale gi documentelor internafionale;
interpretarea, corelarea qi compararea reglementdrilor internalionale in materia drepturilor
omului cu cele inteme.

IV. COMPETEN E DEZVOLTATE iN C.q.NNUL CURSULUI
Profesionale

operarea cu noliunile, conceptele, teoriile qi

metodele de bazd, ale qtiintei drepturilor
omului in activitatea profesionall.
identificarea, analizarea gi rezolvarea
problemelor din domeniul drepturilor omlui
in conformitate cu prevederile legale, in mod
cooperant, flexibil qi eficient.
elaborarea, examinarea qi adoptarea
deciziilor privind activitatea administrativd in
materia drepturilor omului.
utilizarea tehnologiilor moderne, diverselor
forme qi metode de control a evaludrii
activitAfii instituliilor in materia drepturilor
omului gi formularea propunerilor de

eficientizare a acesteia.

V. FINALITATILE CURSULUI
La finele cursului studenlii vor di capabili:
- sd aplice cunoqtinfele obfinute in cadrul cursului Proteclia juridicd a drepturilor omuilui in

cadrul altor unitdli de curs;
- sd utilizeze cunoEtinlele oblinute in cadrul altor unit[1i de curs qi in activitatea profesionald;- sd analizeze qi interpreteza legislalia nalionald in materia drepturilor omului in raport cu

reglementdrile internafionale qi sd formuleze propuneri de racordare a acesteia ionform
standardelor internationale;

- sd realizeza analiza comparativl a legislaliei nafionale in domeniul drepturilor omului cu
legilalia altor state;

- sd solulioneze spele in materia drepturilor omului, prin aplicarea metodei studiului de caz gi
argument[rii rdspunsului;

- sd dezvolte competentele oblinute prin cursul de Proteclia juridicd a drepturilor omului in
cadrul programului la ciclul I, studii superioare de licenla sau prin progru-. specializate la
ciclul II, masterat.

executarea riguroasd, eficientd, responsabild gi

in termen, a sarcinilor profesionale, in spirit de
iniliativd qi in concordanld cu principiile etice
gi deontologia profesionald.

aplicarea tehnicilor de relalionare in grup,
deprinderea qi exercitarea rolurilor specifice in
munca de echipd, prin dezvoltarea abilitalilor
de comunicare interpersonal[ gi prin asumarea
responsabilitdlii pentru luarea deciziilor.
autoevaluarea nevoii de formare profesionald
gi identificarea resurselor qi modalitafllor de

dezvoltare personalI qi profesionald, in scopul
inserfiei qi adaptdrii la cerinlele pielei muncii.
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DENUMIREA TEMEI

itico-iuridice privind drepturile omului.
Noliunea qi particularitAfile protecfiei juridice a drepturilor
omului

teoretice ale institutiei ilor omului.
Izvoarele internafionale de consacrare qi garantare a drepturilor
omului

Mecanisme qi structuri interna{ionale universale de protecfie a

lor omului.
Cadrul normativ universal al drepturilor omului.

Cadru institutional si normativ al Consiliului E
ilor Omului.

Protectia drepturilor omului in cadrul UE si CSt

Rolul OSCE gi NATO in apdrarea qi garantarea drepturilor
omului.

Alte sisteme regionale de protec(ie a drepturilor omului: cadru
in s t it ulio n al s i n o rmativ

Cet6tenia - factor principal in realizarea drepturilor gi

ilor omului.
Mecanisme juridice na{ionale de consacrare qi protec}ie a

drepturilor si liber1[tilor fundamentale ale omului
Total

NUTURI

MODULUL I.INTRODUCERE TEORIA DREPTURILOR OMULUI

MODULUL II. A INTERNA IONALA A DRE,PTURILOR OMULUI
DIMENSIUNEA UNIVBRSA A DREPTURILOR OMULUI

A REGION A DREPTURILOR OMULUI
Dimensiunea 'urilor omului

VU. CALENDARUL DE DESF. A CURSULUI
Continuturi

MODULUL I. INTRODUCERE IN TEORIA DREPTURILOR OMULUI
Evolu{ia conceptelor politico-juridice privind drepturile

omului.
1. Conceptii gi teorii filosofico-juridice privind drepturile
omului: teoriile dreptului natural, pozitivismul juridic
contractului social, pragmatismul, gcoala istoricd g

orientarea biologic6, teoriile marxiste, teologice.
2. Primele acte constitulionale referitoare la drepturile q

libertd{ile omului din Marea Britanie.
3. Primele acte constitulionale referitoare la drepturile q

libertdtile omului din SUA qi Franla.
4. Evolufia drepturilor qi libertdlilor in Moldova.

DR
F/R

Obiective de referin

o sd distingd particularitdlile
fiec[rei etape de evolutie a

drepturilor omului;
o sI defineascd qi s5 disting6

teoriile filosofico-juridice
privind drepturile omului;

o sd identifice particularitdlile
evolutiei drepturilor omului in
Marea Britanie, SUA, Franta gi

alte state;
o sE identifice particularitdjile

evolutiei drepturilor omului in
Moldova.
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. sA defineasci dreptului
internalional al drepturilor
omului

o si evidenfieze obiectul,
metodele, trlsdturile, izvoarele
qtiintei drepturilor omului;

o sd stabileasc6 locul principiilor
aplicabile in materia drepturilor
omului in cadrul principiilor
dreptului;

o s[ caracterizeze principiile
aplicabile in materia drepturilor
omului.

Nofiunea qi particularitifile protecfiei luriaice a
drepturilor omului

1. Protecfia juridicd a drepturilor omului - obiect, metode,
particularitdli Ei interferenle cu alte qtiinfe
2. Definirea, caracterizarea, clasificarea izvoarelor
internalionale qi nalionale in materia drepturilor omului3 Principiile aplicabile drepturilor qi libertdfilor
fundamentale ale omului.

sd delimiteze trdsdturile
specifice ale fiecdrui termen
juridic aplicat in cadrul
instituliei drepturilor omului ;

sd distingd semnificalia juridicl
a conceptelor drepturilor qi
I ibert6lilor fundamentale ;

sd identifice categoriile de
drepturi ale omului consfinfite in
Constitulia Republicii Moldova
dupd diferite criterii de
clasificare;
sd determine coraportul dintre
drepturi gi indatoriri;
sd diferenlieze conceptele
standarde, instrumente,
mecanisme, proceduri in materia
drepturilor omului.

Aspectele teoretice ale institu(iei drepturilor omului.
Definirea qi caructerizarca drepturilor, libertdlilor qi
indatoririlor
Clasifi carea drepturilor omului
Categoriile de drepturi, libertdti qi indatoriri consfinlite
in Constitufia Republicii Moldova.
Standarde, instrumente, mecanisme, proceduri in materia
drepturilor omului.

2
a
J

sd defineascE nofiunea ,,izyor
intemafional de consacrare qi
garantare a drepturilor omului";
sd clasifice izvoarele
internalionale in materia
drepturilor omului;
sd cunoascd tipurile izvoarelor
conventionale;
si infeleagl no]iunea ,,cutumd
internafionald in materia
drepturilor omului";
sd insuqeacl principiul conform
cdruia in dreptul internafional al
drepturilor omului jurisprudenfa
face corp comun cu textul
tratatului;
sE inleleagd deosebirea intre
hard law qi soft-law.

Izvoarele internafionale de consacrar. qi ga.*tu.. u
drepturilor omului

1. Izvoarele convenlionale
2. Izvoarele cutumiare
3. Izvoarele jurisprudenfiale
4. Alte izvoare
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sd stabileasc[ etapele evolutiei
instituliilor intemalionale in
materia drepturilor omului;
sd identifice locul gi rolul ONU
in sistemul de proteclie a

drepturilor omului;
sd determine rolul fiecirei
institutii din cadrul ONU in
sistemul de protec{ie a

drepturilor omului.

sd stabileascd etapele evoluJiei
cadrului normativ international
in materia drepturilor omului;
sd determine sistemul actual al
izvoarelor internafionale in
materia drepturilor omului;
sd stabileasc[ procedura
examin6rii petiJiilor in materia
drepturilor omului de organele
abilitate in acest domeniu ale
ONU.

MODULUL II. PROTECTIA INTERNATION A DREPTURILOR OMULUI

DIMENSIUNEA UNIVERS A DREPTURILOR OMULUI
Mecanisme qi structuri interna{ionale universale de

protectie a drepturilor omului.
1. ONU - istoric, obiective, structurd, competenfe.

2. Atribuliile organele neconvenfionale ale ONU in
materia drepturilor omului

3. Competenfele organelor specializate in materia
drepturilor omului: Consiliul pentru Drepturile Omului;
Subcomisia privind Prevenirea Discrimin6rii qi Proteclia
Minorit6lilor; Comisia privind Statutul Femeii; Inaltul
Comisar al ONU peniru Drepturile Omului; inaltul
Comisar ONU pentru Refugiati.

4. Instanle jurisdiclionale internafionale universale
(Curtea internalionald de justilie gi Curtea interna{ionald
penal6).

5. Atribufiile institu{iilor specializate ale ONU in
materia drepturilor omului.

6. Organele conventionale ale ONU in domeniul
protectiei drepturilor omului.

7. Procedurile ONU in materia drepturilor omului.
8. Republica Moldova si ONU.

Cadrul normativ universal al drepturilor omului.
1. Documente internationale cu caracter de universalitate
referitoare la drepturile omului.

Carta Internalionald a Drepturilor Omului:
Declaratia Universal6 a Drepturilor Omului;
Pactul Intema{ional privind drepturile civile qi politice qi

protocoalele sale adilionale;
Pactul InternaJional privind drepturile economice,
sociale gi culturale.

2. Reglementdri internationale cu caracter de universalitate
referitoare la anumite drepturi ale omului:

- drepturile femeii,
- drepturilecopilului;
- drepturile persoanelor cu dezabilitdli;
- drepturile persoanelor in etate;
- discriminarea rasiald qi proteclia minoritdlilor;
- protec{ia impotriva crimelor de genocid, apartheid;
- protectia impotriva pedepselor crude, inumane g

2. PR A REGION A DREPTURILOR OMULUI
DIMENSIUNEA EUROPEAN A DREPTURILOR OMULUI
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sA elucideze importanta
structurilor europene de
proteclie a drepturilor omului;
sd identifice locul qi rolul
Consiliului Europei in sistemul
de protectie a drepturilor
omului;
sd determine rolul fiecdrei
institulii din cadrul Consiliului
Europei in sistemul de protec{ie
a drepturilor omului;
sd identifice drepturile gi
libertd(ile garantate de
Conventia Europeand gi de Carta
Sociald Europeand;
sd stabileascd trdsdturile
caracteristice ale fiecdrui drept
garantat de Conven(ia
Europeand prin Jurisprudenla
Cur(ii Europene a Drepturilor
Omului;
s[ determine compatibilitatea
legislaliei Republicii Moldova
cu prevederile Conventiei
Europene;

sA cunoascd jurisprudenta
CEDO privind pldngerile
inaintate impotriva Republicii
Moldova.

I Cadru institufional qi normativ at Consitiot,ri
I Europei.

| 1. Consiliul Europei - istoric, obiective, competenfe.
2. Structura Consiliului Europei.

2.1. Comitetul de Miniqtri al Consiliului Europei.
2.2. Adunarea Parlamentard a Consiliului Europei.
2.3. Congresul puterilor locale qi regionale al Consiliului
Europei.
2.4. Conferinfa internafionald a organiza]iilor
neguvemamentale al Consiliului Europei.
2.5. Curtea Europeand a Drepturilor Omului (prezentare
generalS).
2.6. Comisarul Consiliului Europei pentru drepturile
omului.
2.7 . Seuetariatul Consiliului Europei.

3. Documentele consiliului Europei in materia drepturilor
omului qi organele de control.

3.1. Convenfia europeand pentru apdrarea drepturilor qi
libertdlilor fundamentale ale omului qi protocoilele sale
facultative.
3.2. Carta Sociald European6 (revizuitd).
3.3. Convenlia europeand privind preint6mpinarea
torturilor, precum qi a comportamentelor sau a
pedepselor inumane care lezeazd demnitatea.
3.4. Convenfia-cadru pentru protecfia minoritdlilor
na{ionale.
3.5. Carta europeand a limbilor regionale sau a limbilor
minorit[1ilor.
3.6. Carta Europeand a Autonomiei Locale
3.7. Convenfia Europeand privind lupta impotriva
traficului de fiinte umane.

4. Consiliul Europei $i Republica Moldova.
s5 determine structura actualb, a
Curfii Europene a Drepturilor
Omului conform Conven{iei
Europene gi Regulamentului
Cu4ii;
sd stabileascd procedura
examindrii petifiilor in materia
drepturilor omului de Curtea
Europeand a Drepturilor
Omului;
sd intocmeascd o cerere adresatd
Curfii Europene a Drepturilor
Omului.

Curtea Europeanl a Drepturilor Omului
1. Curtea Europeanf, a Drepturilor Omului (CEDO): istoric,
ot ganizar e, functi o nare.
2. Structura CEDO.
3. sesizarea curlii qi condiliile de admisibilitate a cererii.
4. Procedura de examinare a admisibilitdlii cererilor.
5. Procedura privind examinarea cererilor de cdtre CEDO.
(Competenla Cu4ii: ratione loci, ratione materiae, ratione
personoe, ratione temporis.
6. Hotdrdrile Cu4ii Europene a Drepturilor Omului.
7. Supravegherea executdrii hotdrdrilor Cu4ii de cdtre
Comitetul de Miniqtri.
8. Avize consultative ale Cu(ii Europene a Drepturilor
Omului.
9. Agentul guvernamental pentru CEDO.
10. cazurile Republicii Moldova la cEDo: date statistice,
analiza hotdrdrilor.

o sd cunoascd strategiile UE in
domeniul drepturilor omului;

o si identifice

Protecfia drepturilor omului in cadrul UE qi CSI
1. Strategiile UE in domeniul drepturilor omului.

1.1 . Agenda 2000 a UE in domeniul drepturilor omului
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categoriile de drepturi prevdzute
in Tratatul asupra unei
Constitulii pentru Europa;

. s[ analizeze
prevederile Cartei drepturilor
fundamentale a UE

o sd stabileasc6 atribuliile
ombudsmanului UE.

domeniul drepturilor
omului

2. Drepturile omului in Tratatul asupra unei Constitufii
pentru Europa
3.Carta drepturilor fundamentale a UE
4. Ombudsmanul Uniunii Europene
5. Instrumente qi mecanisme de garantare a drepturilor
omului in Cadrul CSI.

sd stabileascd etapele evolutiei
OSCE qi NATO;
sd identifice locul gi rolul OSCE
qi NATO in sistemul de
protecfie a drepturilor omului;
sd determine rolul fiec6rei
institutii din cadrul OSCE qi
NATO in sistemul de protec(ie a
drepturilor omului;
sI aprecieze eficienJa colabordrii
RM cu aceste orgarizatii.

Rolul OSCE qi NATO in aplrarea qi garantarea
drepturilor omului.

. Istoria fond[rii Organiza\iei pentru Securitate gi Cooperare
in Europa.

. Structurile gi institutiile OSCE.

. Dimensiunea parlamentar6 a OSCE.

. Relaliile OSCE cu organizatiile 9i
internafionale.

instituliile

. Misiunile gi reprezentantele OSCE in teren.

. Mecanismul REACT.

. Dimensiunea conceptual6 a NATO.

. Garantarea drepturilor omului in cadrul NATO in baza
acordurilor qi pactelor internationale.

. Parteneriatul NATO cu J6rile europene.
0. Cooperarea Republicii Moldova cu Alianla Nord-

Atlantic6.
sd stabileasc6 etapele evolufiei
sistemului american qi african de
consacrare gi garantare a
drepturilor omului;
sd determine structura actuald a
Curlii Interamericane/ Africane
a Drepturilor Omului;
sd stabileasc6 procedura
examindrii petitiilor in materia
drepturilor omului de Curtea
Interamericanl a Drepturilor
Omului/ Curtea Africand a
Drepturilor Omului gi
Popoarelor;
sd identifice drepturile 9i
libert5lile garantate de
Convenlia africand a drepturilor
omului gi popoarelor gi de
Conventia americand a
drepturilor omului .

Alte sisteme regionale de protecfie a drepturilor omului:
cadru institu{ional gi normativ

l. Noliuni generale privind sistemul institulional
american de consacrare gi garantare a drepturilor omului.

2. Comisia Interamericand a Drepturilor Omului.
3. Curtea Interamericand a Drepturilor Omului.
4. Nofiuni generale privind sistemul institu{ional african

de consacrare gi garantare a drepturilor omului gi
popoarelor.

5. Comisia African[ a Drepturilor Omului gi Popoarelor.
6. Curtea Africand a Drepturilor Omului qi Popoarelor.

MODULUL rrl. PRoTECTIA NATIoNALA A DREprurul@
FUNDAMENTALE ALE OMULUI

osI defineascd notiunea de
cetE{enie;

o sE identifice modurile de
dobindire a cet6{eniei;

o sd caracterizeze;

Ceti{enia - factor principal in realizarea drepturilor
qi liberti{ilor omului.

l. Nofiunea de cetS{enie
2. Actele ce stau labazareglementlrii cetdfeniei.
3. Principiile qi modurile de dobindire a cetdfeniei.
4. Conditiilenaturalizdrii.
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.se deosebeascd drepturile,
libertdlile qi indatoririle
fundamentale ale cetd{enilor
strdini qi apatrizi de cele ale
cetdjenilor;

o s[ cunoascd condiliile
naturalizdrii;

osd defineasc[ no{iunea de azil
politic;

o sd identifice criteriile de
determinare a statutului de
refugiat.

5. Temeiurile refuzului de a acorda cet[tenia Republicii
Moldova.
6. Notiuni generale privind cetd{enii strdini qi apatrizi.
7. Drepturile, libertdlile qi indatoririle fundamentale ale

cetdlenilor strdini gi apatrizi.
8. Nofiune de azil politic. Criteriile de determinare a

statutului de refugiat.
9. Migralia gi statutul imigrantului. Supravegherea

respectdrii legislaliei in domeniul migratiunii.

sd defineascd institutiile
nafionale de protecfie a
drepturilor omului;
sd determine locul qi rolul
instituliilor nafionale de
protectie a drepturilor omului in
sistemul autoritAtilor publice in
general qi al mecanismelor de
protecfie a drepturilor omului in
special;

sd determine rolul societdtii
civile in apirarea drepturilor
omului.

Mecanisme juridice na{ionale de consacrare qi protec{ie a
drepturilor gi libertl{ilor fundamentale ale omului

1. Definilia qi elementele functiondrii efective al
instituliilor nationale de proteclie a drepturilor omului.
2. Rolul Parlamentului in consacrarea qi protec{ia

drepturilor omului.
3. Rolul autoritdtilor executive in domeniul protec{iei

drepturilor omului.
4. Instanlele judecdtoreqti in sistemul de protecfie a

drepturilor omului.
5. Rolul organului de jurisdicfie constitulionald in

domeniul protecfiei drepturilor omului.
6. Rolul Avocatului Poporului in consolidarea gi

protectia drepturilor omului.
7. Agentulguvernamental.
8. Procuratura - garant al protectiei drepturilor omului qi

a libertdlilor fundamentale.
9. Polilia - institut de protejare nationald a drepturilor

omului.
10. Rolul organizaliilor neguvernamentale in promovarea

qi protec{ia drepturilor omului.

VIII. ACTIVITAA DE LUCRU INDIVIDUAL

Nr. Con{inutul lucrului individual AP
ZI

AP
FR

1. Evolufia conceptelor politico-juridice privind drepturile omului.
Referat

2 4

2. Analiza Titlui II. Drepturile, libertS{ile qi indatoririle fundamentale din Constitutja
Republicii Moldova din 29.07 .1994
Clasificarea drepturilor qi libert[filor fundamentale dup[ diferite criterii
(prezentare schematicd)

2 4

3. Dreptul lavia[d- drept absolut sau drept relativ.
Analiza jurisprudenlei CEDO, a reglementdrilor internalionale qi nafionale in
materie.

4 8

4. Mecanisme $i structuri internatlonale universale de protectie a drepturilor omului. 6 10
5. Cadrul normativ universal al drepturilor omului - analiza documentelor ONU in

materie.
5 6

6. Cadru institulional qi normativ al Consiliului Europei.
Analiza Convenliei europene pentru apdrareadreptrilor gi
qi Cartei sociale europeane.

lubertdlilor findamentale
4 6
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7. Curtea Europeand a Drepturilor Omului. Completarea formuiarutui cle cererercatre
CEDO. Rezolvarea spefelor.

8 I

8. Protec[iadrepturiloromuluiincadrulUE.AnalizaCarteidrepffi
a Uniunii Eulopene

J

9. Alte sisteme regionale
normativ

de protecfie a drepturilor omului: cadru institu]ional qi 4

10. Mecanisme juridice nalionale de consacrare gi protec{ie a drepturitor gi libe,rtalitor
fundamentale ale omului:
- Agentul guvernamental
- Avocatul poporului

6 1

Total 45 7"

1

)
J.
4.

IX. TEMATICA ORIENTATIVA ATE,ZF,LOR DE AN / TEZELOR DE LICENTA
Evolulia conceptelor politico-j uridice privind drepturile omului.
Aspectele teoretice a instituliei drepturilor omului.
Principiile aplicabile drepturilor omului.
Izvoarele qi instrumentele juridice internalionale universale de consacrare gi protec{ie a
drepturilor omului.
Mecanisme qi structuri internalionale universale de proteclie a drepturilor omului.
Protec{ia internafionalE a drepturilor omului in sistemul ONU.
Sistemul interamerican de protecfie a drepturilor omului.
Sistemul african de protectie a drepturilor omului.
Rolul organizaTiilor intema{ionale neguvernamentale in promovarea gi monitorizarea
drepturilor omului.

10. Dimensiunea institulionali europeand de proteclie a drepturilor omului.
1 1. Drepturile qi libertdlile fundamentale garantate de Convenfia Europeand pentru apdrarea

drepturilor omului qi a libertd{ilor fundamentale
12. CurteaEuropeanl a Drepturilor Omului.
13. Procedura de examinare a cererilor la Curtea Europeand a Drepturilor Omului.
14. Impactul Cartei Intemalionale a drepturilor omului asupra reglementdrilor na(ionale.
15. Categoriile de drepturi qi libeftAti consacrate de ConstituJia Republicii Moldova.
16. Mecanismele juridice nalionale de consacrare gi protectie a drepturilor gi liberta{ilor

fundamentale ale omului.
17. Rolul avocatul poporului in apdrarea drepturilor omului.
18. Protec{ia drepturilor persoanelor care aparfin minoritdlilor nafionale.
19. Mijloace internafionale gi nafionale de protec{ie a drepturilor persoanelor cu dezabilitapf
20. Mijloace internationale gi nationale de protectie a drepturilor copiilor.

5.

6.
7.

8.

9.

-

I,l
20(

3tr

Propunem doud forme de evaluare
unitdlii de curs, la inceputul cursului

a unitafli de curs. Studenlii, de comun
vor opta pentru varianta A sau B.

acord cu titular ul
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IX. EVALUAREA UNITATII DE CURS
aluare

ZI FI

Stabilirea notei
finale

(procentuale)

- rdspunsurile la examen / verificare 40.h 50,

- activitili aplicative atestate (prezent6ri, proiect, lucrdri
practice, etq.)

200h

- teste / lucrdri de control pe parcursul semestrului 40o/o

TOTAL: 1000h 100

(

8

)

)



A. Evaluarea studentilor va consta din evaluarea curentl qi evaluarea finalE.
Evaluare curenti va consta din referate, teste, aprecierea participdrii la dezbateri in cadrul
seminarelor gi jocurilor de rol. Ponderea evalu6rii curente va fi de 60% (Zl) qi 50% (FR) din
nota finald qi va fi compusd din:,/ Participalia la discu{iile ce {in de subiect la ore -20% (ZI / FR)

'/ Doud teste / lucrdri de control cu o pondere de20o/o fiecare (ZI) qi 15% (FR) - 40% (n)
qi 30% (FR)

Evaluare finall: examen, care va consta dintr-o examinare oral6 sau scrisd, care va cuprinde
materialul arralizat gi discutat pe parcursul anului de studii. Ponderea evaluirii finale va fi de
40% (n) qi 50% (FR) din nota finalI.

B. Evaluarea studenlilor va consta din evaluarea curentd qi evaluarea finala.
Evaluare curentl va consta din referate, teste, aprecierea participirii la dezbateri in cadrul
seminarelor gi jocurilor pe rol. Ponderea evaluirii curente va fi de 60% (n) qi 50% (FR) din
nota finald gi va fi compusd din:

'/ Participafia la discufiile ce tin de subiect la ore;,/ Teste qi lucrSri de control;,/ Analizarea studiilor de caz.
Evaluare finalI: examen, care va consta dintr-o examinare scrisd in bazd, de teste, care va
cuprinde materialul analizat qi discutat pe parcursul anului de studii. Ponderea evaludrii finale va
fi de 40%o (ZI) Ei 50% (FR) din nota final6.

ExemPlu: 
Testur nr.

l.Evolu{ia conceptelor politico-juridice privind drepturile omului.
1.1. Defini{i conceptele qi teoriile filosofico-juridice privind drepturile omului.
1.2. Determinali corelatia dintre aceste concepte qi teorii.
1.3. Apreciafi locul qi rolul fiecdrei teorii pentru evolu{ia instituliei drepturilor omului.

2.Principiile aplicabile drepturilor omului.
2. 1 . Identifi ca{i principiile aplicabile drepturilor omului.
2.2.Determinali corelalia dintre principiile aplicabile drepturilor omului.
2.3. Apreciafi importanla principiilor aplicabile drepturilor omului intr-o societate

democratic6.
3.Condi{iile de admisibilitate a unei cereri prezentate Cur{ii Europene a Drepturilor

Omului.
3.1. Identificafi condiliile de admisibilitate a unei cereri prezentate Curfii Europene a

Drepturilor Omului.
3.2. Determinati importan\a condiliilor de admisibilitate a unei cereri prezentate Cu(ii

Europene a Drepturilor Omului.
3.3. Apreciati condiliile de admisibilitate a unei cereri prezentate Curtii Europene a

Drepturilor omului prin prisma legisla(iei nafionale a Republicii Moldova.

X. RESURSE INFORMATIONALE ALE CURSULUI
A) Tratate interna{ionale:

1. Statutul Organizaliei Natiunilor Unite din26.06.1945. ll www.un.org
2. Declaralia Universald a Drepturilor Omului, adoptati de Adunarea Generald

Na{iunilor Unite la 10.12.1948. // www.un.ors
3. Pactul Internafional cu privire la drepturile civile gi politice din 16.12.1966

sale facultative. I / www.un.org
4. Pactul Internafional cu privire la drepturile economice, sociale gi culturale din

a Organiza{iei

gi protocoalele

16.12.t966.
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15.

t6.
17.
18.

19.

20.
2t.
22.
23.
24.

5. Convenfia Europeand pentru apdrarea drepturilor omului gi a libertdfilor fundamentale lin
04.1 1.1950. // www.coe.int

6. Conventia Internationald pentru prevenirea qi reprimarea crimei de genocid din 09. l2.lg lg.
// www.un.org

7. Convenfia internalionalS privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala ,lin
21.12.1965. // www.un.org

8. Conventia Internafional5 asupra drepturilor politice ale femeii din 20.l}.lg52. ll
www.un.ors

9. Convenlia internationali asupra elimin6rii tuturor formelor de discriminare fa16 de femei lin
18.12.1979. // www.un.org

10 Conven{ia asupra cetd}eniei femeii cdsdtorite din 29.01 .1957. // www.un.ore
I 1. ConvenJia privind statul persoanelor apatride din 28.09.1 954. llwww.un.org
12. convenlia privind reducerea apatridiei din 30.08.1 961. llwww.un.org
13 conventia privind statutul refugiatilor din 28.07.195r. l/***..n.org
14. Conventia Internationali impotriva torturii qi altor pedepse ori iratamente cu cruzirte,

inumane sau degradante din 10.12.1984. // www.un.org
Conventia Internationald cu privire la drepturile copilului din 20.1 1.1989. // www.un.org
Declaralia privind drepturile invalizilor din 09.12.1 975. llwww.un.org
Declaralia de la Interkalen, proclamatdla 19.02.2010. // www.coe.int
Declarafia de la Brignon, proclamatd,la2}.0.2}l3. // www.coe.int
ConvenJia InternaJionald privind apdrarea drepturilor tuturor muncitorilor-migranfi qr a
membrilor familiilor acestora din 18.12.1 990. llwww.un.org
Convenlia Intemafionald privind abolirea muncii forfate din 25.06.1957. /lwww.un.org
Statutul Consiliului Europei din 05.05.1 949. ll www.coe.int
conventia europeanS cu privire la extrddare din 13.12 .1957. // www.coe.int
Carta Sociald Europeand din 18.10.1961. // www.coe.int
Convenfia european6 pentru prevenirea torturii gi a pedepselor sau tratamentelor inumi ne
sau degradante din 26.t1.1987. // www.coe.int

25. Convenlia-cadru privind apdrarea minoritdlilor nafionale din 18.04.1995. llwww.coe.int
26. Conven{ia europeani cu privire la cet6Jenie din 06.1 1.1997 . // www.coe.int
27. conven{ia Americani privind drepturile omului din22.rr.1969.
28. cartaAfricand a drepturilor omului gi popoarelor din 26.06j99r.

B) Acte normative nafionale:
1 Constitulia Republicii Moldova, adoptatd la 29 iulie lgg4,invigoare dela27 august 19942. Legea 

^cu 
privire la activitatea Poliliei si statutul polilistului, nr. 320 din 2i decemb"ie

2012.In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 01 martie 2013, nr. 42-47.3. Legea privind cultele religioase qi pdrlile lor componente, nr. 125 din ll mai 2007. .n:
Monitorul oficial al Republicii Moldova din l7 august 2007,nr. 127-130.

4. Legea privind regimul strdinilor tn Republica Moldova, nr. 200 din 16 iulie 2010. .n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova din24 septembrie 2}l},nr. 179-181.

5. Legea cu privire la Avocatul Poporului (Ombdsmanul), nr. 52 din 3 aprilie 2014. n:
Monitorul oficial al Republicii Moldova din 9 mai 2or4,nr. 110-114.

6. Legea cu privire la drepturile persoanelor aparlindnd minoritdlilor nalionale qi la statu,ul
iuridic al organizaliilor lor, nr. 382-XV din 19 iutie 200L in: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova din 4 septembrie 2}Ol,nr. 107.

7. Legea privind azilul tn Republica Moldova, nr. 270 din 18 decembrie 2008. in: Monito ul
Oficial al Republicii Moldova din 13 martie 2009,nr. 145.

8. Legea cetdleniei Republicii Moldova, nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000. in: Monitorul Oficial
al Republicii Moldova din 10 august 2OOO,nr. 98-101.

9. Legea cu privire la petilionare, nr. 190-ilil din 19 iulie 1994. in: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova din24 ianuarie ZOO3,nr. 6-8, art.23).
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11.

t4.

12.

13.

10. Legea privind accesul la informa[ie, nr. 982-XIV din ] I mai 2000. in: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova din 28 iulie 2000, nr. 88-90.
Legea contenciosului administrativ, nr.793-XIV din I0 februarie 2000. ie; Monitorul
Oficial al Republicii Moldova din 18 mai 2000, nr. 57-58.
Legea cu privire la Agentul Guvernamental, nr. 151 din 30 iulie 2015. in: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova din 30 iulie 2015, nr.224-233.
Legea privind partidele politice, nr. 294 din 21 decembrie 2007. in: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova din29 februarie 2008, nr.42-44.
Legea privind intrunirile, nr. 26 din 22 februarie 2008. in: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova din22 aprilie 2008, nr. 80.

15. Legea cu privire la Procuraturd, nr. 3 din 25 februarie 2016 . in: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova din25.03.2016, nr. 69-77.

16.

C) Manuale, monografii, articole de specialitate:
1. Androne N., Accesul persoanelor la Curtea Europeand a Drepturilor Omulzi, Regia

Autonomd Monitorul Oficial, Bucureqti, 2001.
2. Balan O. Proteclia drepturilor omului in conJlictele armate: monografie. Chiqin6u, 2009.
3. Berger Y ., Jurisprudenla Curtrii Europene a Drepturilor Omului, Bucureqti, 1998.

4. Buergenthal T., Weber R., Dreptul internalional al drepturile omului, Bucuregti, 1996.

5. Buruiand L Proteclia europeand a drepturilor omului. Chiqindu:Print-Caro, 2013.
6. CAma!, T.; Cdrnat M. Proteclia juridicd a drepturilor omului, Chiqindu: Reclama, 2006.
7. Ceban, C., Harufa, A. Proteclia internalionald a drepturilor omului. Chiqindu: USEM, 2013.

[On-line] http ://www.usem
Protectiq_international%C4%83 a_drepturilor_omului.pdf

8. Cloqcd I., Suceava L, Tratat de drepturile omului, Editura Europa Nova, Bucuregti, 1995.
9. Coblneanu S., C6rna{ T., Institulia avocatului parlamentar din Republica Moldova, Editura

USM, Chigin6u,2002.

10. CorlSleanT. Proteclia europeand Si internolionald a drepturilor omului. Bucureqti: Editura
Universul Juridic, 2015.

1 1. Corldfean T. Trdsdturi caracteristice ale protecliei internalionale a drepturilor omului.
Dreptul : publ. j uridi cd,, nr.9,20 12, p. 227 -23 8.

12. Corl61ean, T. Proteclia europeand ;i internalionald a drepturilor omului. Bucureqti: Univers
juridic, 2012.

13. CoEug C.N., Coqug O. M. Proteclia juridicd a drepturilor omului: Manual pentruforma de
tnvdldmdnt L D. D. Galafi, 2006.

14. Cucoq D. Consiliul pentru Drepturile Omului - organism de prim rang al Organiza{iei
Naliunilor Unite tn materie de promovare qi respectare a drepturilor Si libertdlilor
fundamentale ale omului. //Revista nationalI de drept: publ. periodicl gt.-practicd, nr.6 (93),
2008, p.l2-16.

15. Curriculum-model la disciplina ,,ProtecJia juridicd a drepturilor omului" elaboratd de
zaporojanv., carnaj T., Jurcan S., creangr c.,zgardanA., yaharia v. , chiqin6u, 2006.

16. DeleanuL, Dreptul Constitulional Si institulii politice,Vol. II., Bucuregti, 1998.
17. Diaconu L Proteclia drepturilor omului tn cadrul Uniunii Europene.ll Revista romdna de

drept comunitar, nr. 1,2009, p. 56-69.
18. Diaconu I., Drepturile omului in dreptul internalional contemporan, Editura Lumina Lex,

Bucuregti, 2001.
19. Dogaru I., Dlnigor D-C. Drepturile Si libertdlile publice., Chigin6u, Ed. Zamolxe, 1998.
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20. Dolea l.,Zahwia V. HanganuS.,, Justilia penald Si drepturile omului: Cercetare sociologit,d,
Institutul de Reforme Penale, chiqindu, Ed. prut Internalional,2004.

2I. DtdganuT., Drept constitulional Si institulii politice, Vol. I., Bucureqti, Ed. LuminaLt:x,
1998.

22. Drepturile omului. Documente adoptate de Organizasii Interna{ionale,Chigindu, 1995.
23. Duculescu V., Duculescu G., Justrtia Europeand: mecanisme, deziderate qi perspecti.,e,

Bucuregti, Ed. Lumina Lex, 2002.
24. Duculescu V., Proteclia juridicd a drepturilor omului: mijloacele interne qi interna{ionate,

Editura Lumina Lex, Bucureqti, 1998.
25. GomienD.,Introducere tn Convenlia Europeand a Drepturilor Omului,Strasbourg, 2000.
26. Jastram K., Achirofl M., Proteclia refugia[ilor: Ghid cu privire la dreptul interna(ional al

refugialilor, Geneva, 2001.
27. Jofac., Proteclia drepturilor omului, Editura chemarea, Iaqi, 2000.
28. Lazdr C., Drepturile omului. Culegere de documente internalionale,Cimiglia, 1996.
29. Libertatea de gtndire, conqtiinld si religie tn Republica Moldova, Comitetul Helsinki penlru

drepturile omului, Chigindu, Ed. Universitas, 1999.
30. Marcu Y., Mecanismele internalionale de garantare a drepturilor omului, Editura Sigrra

Plus, Deva, 1998.

31. Mazilu D., Drepturile omului - concept, exigenle si realitdli contemporane,Editura Lumim
Lex, Bucuregti,2000.

32' Mihai Gh., Popescu G, Introducere tn teoria drepturilor personalitdlli, Bucuregti, Editt ra
Academiei Romdne, 1992.

33. Moroianu Zldtescu,I., Proteclia juridicd a drepturilor omului, edi{ie revizuita gi addugi.6,
Institutul Rom6n pentru Drepturile Omului, Bucureqti, 1996.

34. Muraru r., Drept constitu[ional si institulii politice, Bucureqti, 1999.
35. Ndstase A., Drepturile omului - religie a sfarSitului de secol, Bucuregti, Institutul Romin

pentru drepturile omului, 1992.
36. Ndstase A., Drepturile persoanelor aparlindnd minoritdlilor nalionale,Bucuregti, Asociaia

Romdnd pentru Educafie Democraticd, 1998.

37. Newman F., Weissbort D., Internotional Human Rights: Law, Policy, and proce,,s,
Cincinnati, 1990.

38. Popa V', PopeJi C., Adamescu I., Drepturile omului (concept, legislalie, practica statelo,.),
Timigoara, Ed. Presa Universitarl Romdn6, 1994.

39. Popescu, C-L, Proteclia internalionald a drepturilor omului - surse, institulii, proceduri -
Note de curs, Editura All Beck, Bucuregti, 2000.

40. Poting6 A., Costachi Gh., Asigurarea drepturilor omului tn lume, Centrul pentru Dreptur le
Omului din Moldova, Institutul de Filozofie, Sociologie gi Drept al Academiei de gtiinle a
Moldovei, Chigindu, Ed. Epigraf, 2003.

41. Predescu O., Vladoiu N.M. Drept european Si international al drepturilor omului: note ,le
czrs. Bucureqti: Editura Hamagiu, 2014.

42. Proteclia persoanelor cu handicap. Acte normative comentate, Centrul de promov are a
ToleranJei gi Pluralismului, Chiqin[u, 2003.

43. Purdd N., Proteclia drepturilor omului. Mecanisme interne Si internalionale, Editura Lumi ra
Lex, Bucuregti,200l.

44. Sabiescu B. L: Convenlia europeand a drepturilor omului: noliuni introductive si metode ,le
interpretare.Legea gi viala: rev. qt.-populard, publ. periodicd, nr 11(203), 200g, p. 36-3g
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45. S6rcu D., Accesul la Curtea Europeand a Drepturilor Omului. Conditiile de admisibilitate,
Chiqindu, 2001.

46. Sdrcu-Scobiald D. Dreptul internalional al drepturilor omului : note de curs. Chiqindu, 2009.
47. lardlrurngd, V. Drept internalional public: curs universitar.Bdl[i: Tipografia din Bdl]i, 2015.
48. Sudre F. Droit international et europden des droits de l'homme, 5'6dition mise d jour, Presses

Universitaires de France, 2001.
49. Sudre, F. Drept european Si internalionol al drepturilor omului.Iaqi: Polirom,2006.
50. Vida I., Drepturile omului tn reglementdri internalionale, Editura Lumina Lex, Bucuregti,

1999.

51. Voicu M, Proteclia europeand a drepturilor omului. Teorie Si jurisprudentrd,Editura Lumina
Lex, Bucuregti,2001.

52. Voiculescu N., Proteclia internalionald a drepturilor omului: note de curs. Bucuregti:
Editura Renessance, 2010.

53. Zubco V. (coord.) Protec{ia drepturilor omului la aplicarea mdsurilor procesuale de
constringere. Chiqindu:Editura ARC, 2006.

54. Bofiqona B. B., Cnycrc1a 3at4umbt npas qenoseKq u epatrcdauuua. Mupoooil Onum, Mocrna,
1 998.

55. Kapraurxuu B., Ifpaea qenoneKa a uecrcdynapoduou u nHympuzocydapcmeeHHo^,t npa6e,
Mocrsa, 1995.

56. Jluemlral M., [Ipaoa qeroqeKo s npa6o6ot4 zocydapcmee, Chiqiniu,20Ol.
57. Jlyxaruona K., Ilpaaa qenoleKa, Mocrsa, 1999.

58. MrouepcoH P.,Ifpaea qefloqeKa: udeu, uopubt, peanbHocmu,Mocxsa, 1991.
59. 3nrun M., Meucdyuapoduarc zapaHmuu npas qeroleKo. Ifpaxmurca Coeema Eeponu,

Mocxsa, 1992.

D) Site-urile Internet utile:
l. Organizalia Naliunilor Unite: www.un.org
2. Inaltul comisar oNU pentru drepturile omului: http://www.unhchr.ch/
3. tnaltul Comisar ONU pentru refugiati: ***.rnt.,rrt
4. Consiliul Europei: www.coe.int
5. Curtea Europeand a Drepturilor Omului: http://www.echr.coe.inV
6. Uniunea Europeand: www.europa.eu.int
7. Organizalia pentru Securitate qi Cooperare in Europa: www.osce.org
8. Organizafia Statelor Americane: www.oas.org
9. comisia Africand a Drepturilor omului qi Popoarelor: www.achpr.ors
1 0. Drepturile omului : http ://www.droitshumains.ore
1 L Enciclopedia universalS a drepturilor omului: http://www.eudh.org/
12. Amnesty International: www.amnesty.org
13. Human Rights Watch: www.hrw.org
14. International Helsinki Federation for Human Rights: www.ihf-hr.org
15. International League for Human Rights: www.ilhr.org
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