
  

 
 

 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2      curs 2 3.3  seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5      curs 28 3.6  seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 45 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 43 
Tutoriat 1 
Examinări 4 
Alte activităţi ................................... 0 
 

3.7 Total ore studiu individual 133 
3.8 Total ore pe semestru 175 
3.9 Număr de credite 7 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea Facultatea de Drept 
1.3 Departamentul Drept privat  
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii II - Master 
1.6 Programul de studii / Calificarea Jurisdicţii speciale 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei LITIGII PRIVIND RAPORTURI DE FAMILIE ȘI MINORI 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. IRINESCU LUCIA 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. IRINESCU LUCIA 
2.4 An de studiu I 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei* OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Noțiuni de dreptul familiei. Elemente de procedură civilă 
4.2 De competenţe  

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului  

6. Competenţe specifice acumulate 
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C1. Capacitatea de a folosi cunoştinţele dobândite în soluţionarea cazurilor practice 
C2. Stabilirea paşilor care trebuie urmaţi în soluţionarea unui caz 
C3. Furnizarea soluţiilor corecte 
C4. Argumentarea soluţiilor propuse 
C5. Capacitatea de a integra cunoştinţele acumulate 
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CT1. Abilităţi de lucru în echipă 
CT2. Abilităţi de comunicare orală 
CT3. Abilităţi de sinteză şi de a întocmi proiecte individuale 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1 

O
bi

ec
tiv

ul
 

ge
ne

ra
l Însuşirea unor principii, noţiuni, concepte din dreptul familiei. 

Cunoaşterea şi interpretarea legislaţiei în vigoare incidenţă în materia raporturilor de familie. 
Crearea unui vocabular specific domeniului 

7.
2 
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 La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice noţiunile predate; 
 Descrie instituţiile specifice; 
 Utilizeze regulile teoretice în rezolvarea unor cazuri practice; 
 Analizeze pragmatic soluţiile posibile la care ajung în urma aplicării regulilor teoretice. 

 

1 

8.1 Curs Metode de predare față în 
față/online 

Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice) 

1. Logodna. Litigii născute din 
încheierea logodnei  

expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

2. 
Încheierea căsătoriei.  Litigii 
născute din încheierea 
căsătoriei. 

expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

3. Desfacerea căsătoriei. 
Acțiuni de divorț 

expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

4. Partajul bunurilor soților expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

5. 
Desfacerea căsătorie. 
Daune morale și prestația 
compensatorie 

expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

6. Litigii izvorâte din filiația față 
de mamă 

expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 



  

 
 

7. Litigii  izvorâte din filiația față 
de tată 

expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

8. Adopția. Cereri și acțiuni în 
justiție privind adopția 

expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

9. 
Reproducerea umana 
asistata medical cu tert 
donator 

expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

10. Litigii izvorâte din exercitarea 
autorității părintești 

expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

11. Acțiuni izvorâte din obligația 
legală de întreținere 

expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

12. Ocrotirea copilului în cazuri 
speciale 

expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

13. 

Competența, recunoașterea 
și executarea hotărârilor 
judecătorești în materie 
matrimonială și a 
responsabilității părintești 
(Regulamentul 2201/2003 și 
Regulamentul 1111/2019) 
 

expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

14. Medierea în cazul 
conflictelor familiale 

expunerea   temei,   explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore 
prelegere 

Bibliografie  
 
Referinţe principale: 

1. Curs de dreptul familiei, Lucia Irinescu, Ed. Hamangiu, 2015; 
2. C. Nicolescu, Dreptul familiei, Ed. Solomon, 2020; 
3. Emese Florian, Dreptul familiei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012; 
4. Codruţa Hăgeanu, Dreptul familiei și actele de stare civilă,ed. a 2-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 

2017; 
5. Marieta Avram, Drept civil. Familia, Ed. Hamangiu, București, 2013; 
6. M.Cresp, J.Hausser, M.Ho-Dac, S.Sana-Chaille de Nere, Droit de la famille (droit franais, européen, 

international et comparé, Bruylant, 2018; 
7. Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil, ed. a 5-a, Ed. Hamangiu, București, 2020; 
8. V.M.Ciobanu, M.Nicolae (coordonatori) ş.a., Noul Cod de procedura civila, comentat si adnotat, ed. a 

2-a, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2016. 
 
Referinţe suplimentare:  
 
Revista de Dreptul familiei; 

 
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice)

1. Acțiuni privind logodna si casatoria Problematizarea, explicația,  
analiză de caz. Dezbatere 

2 ore 
seminar 

2. Litigii născute din încheierea 
căsătoriei  

Problematizarea, explicația,  
analiză de caz. Dezbatere 

2 ore 
Seminar 

3. Acțiuni de divorț.  Daune morale și 
prestația compensatorie   

Problematizarea, explicația,  
analiză de caz. Dezbatere 

2 ore 
Seminar 

4. Partajul bunurilor soților   Problematizarea, explicația,  
analiză de caz. Dezbatere 

2 ore 
seminar 



  

 
 

 

 

 
 
Data completării 
21.09.2021 

Titular de curs 
Conf. dr. Lucia IRINESCU 

Titular de seminar 
Conf. dr. Lucia IRINESCU 

  
 

 

   
Data avizării în departament 
24.09.2021 

Director de departament 
Conf. dr. Septimiu PANAINTE 

  
 

6. 
Litigii izvorâte din filiația față de 
mamă și  față de tată. Cereri și 
acțiuni în justiție privind adopția 

Problematizarea, explicația,  
analiză de caz. Dezbatere 

2 ore 
seminar 

7 Litigii izvorâte din exercitarea 
autorității părintești 

Problematizarea, explicația,  
analiză de caz. Dezbatere 

2 ore 
seminar 

Bibliografie 
Curs de dreptul familiei, Lucia Irinescu, Ed. Hamangiu, 2015 

Emese Florian, Dreptul familiei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012; 

Codruţa Hăgeanu, Dreptul familiei și actele de stare civilă,ed. a 2-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017; 

9. Marieta Avram, Drept civil. Familia, Ed. Hamangiu, București, 2013. 

 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina contribuie la formarea abilităților profesionale specifice în corelația cu standardele profesionale 
aplicabile profesiilor juridice. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs  Examen oral 50% 

10.5 Seminar/ Laborator  Intocmire și sustinere 
proiect 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 


