
 
 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 
din care: 3.2      
curs 

2 3.3  seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 
din care: 3.5      
curs 

28 3.6  seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 1 

Examinări 3 

Alte activităţi …................................  
 

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9  Număr de credite 6 

 

 

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 (Științe juridice) 

1.5 Ciclul de studii Ciclul  I 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DREPTUL FAMILIEI 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Lucia IRINESCU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar 
Dr. Goldan Ana-Maria 
Drd. Guță Mădălina-Gabriela 

2.4 An de studiu III 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei
*
 OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum Drept civil. Partea generală. Persoanele 

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 

C
o

m
p

e
te

n
ţe

 

p
ro

fe
s
io

n
a
le

 

C1.  Capacitatea de a folosi cunoștințele dobândite în soluționarea cazurilor practice; 
C2.  Stabilirea pașilor care trebuie urmați în soluționarea unui caz; 
C3.  Furnizarea soluțiilor corecte; 
C4.  Argumentarea soluțiilor propuse; 
C5. Capacitatea de a integra cunoștințele acumulate. 
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CT1.  Abilități de lucru în echipă;  
CT2.  Abilități de comunicare orală; 
CT3. Respectarea și dezvoltarea valorilor și eticii profesionale. 

 
7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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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. 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să : 
 Explice noțiunile predate; 
 Descrie instituțiile din dreptul familiei ; 
 Utilizeze regulile teoretice în cazurile practice; 
 Analizeze pragmatic soluțiile posibile la care ajung în urma aplicării regulilor teoretice. 
 

 
 

 
8. Conţinut 

8.1 Curs 
Metode de predare față în 
față/online 

Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 
Noțiuni introductive privind familia și 
dreptul familiei 

Prelegerea cuprinde 
expunerea temei, explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore (referințe 1,2,3) 

2. Logodna 
Prelegerea cuprinde 
expunerea temei, explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore (referințe 1,2,3) 

3. Căsătoria. Condiții de fond 
Prelegerea cuprinde 
expunerea temei, explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore (referințe 1,2,3) 

4. 
Căsătoria. Condiții de formă. Nulitatea 
căsătoriei 

Prelegerea cuprinde 
expunerea temei, explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore (referințe 1,2,3) 

5. 
Efectele căsătoriei. Efectele personale 
ale căsătoriei 

Prelegerea cuprinde 
expunerea temei, explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore (referințe 1,2,3) 

6. Desfacerea căsătoriei prin divorț  
Prelegerea cuprinde 
expunerea temei, explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore (referințe 1,2,3) 



 
 

 
 

7. 
Regimuri matrimoniale. Regimul primar 
imperativ 

Prelegerea cuprinde 
expunerea temei, explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore (referințe 1,2,3) 

8. 
Regimul comunitatii legale. Regimul 
comunitatii convenționale 

Prelegerea cuprinde 
expunerea temei, explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore (referințe 1,2,3) 

9. Filiația față de mamă 
Prelegerea cuprinde 
expunerea temei, explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore (referințe 1,2,3) 

10. Filiația față de tată 
Prelegerea cuprinde 
expunerea temei, explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore (referințe 1,2,3) 

11. Adopția internă și internațională 
Prelegerea cuprinde 
expunerea temei, explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore (referințe 1,2,3) 

12. Obligația legală de întreținere 
Prelegerea cuprinde 
expunerea temei, explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore (referințe 1,2,3) 

13. Autoritatea părintească 
Prelegerea cuprinde 
expunerea temei, explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv  

2 ore (referințe 1,2,3) 

14. 
Masuri speciale de ocrotire a minorului 
lipsit de autoritatea părintească 

Prelegerea cuprinde 
expunerea temei, explicaţii, 
dezbateri in sistem interactiv 

2 ore (referințe 1,2,3) 

Bibliografie  

Referinţe principale: 

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

2. Marieta Avram, Drept civil. Familia, ed. a 3-a, Ed. Hamangiu, București, 2022 

3. C. Nicolescu, Dreptul familiei, Ed. Solomon, 2020 

 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare față în 
față/online 

Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice) 

1.  
Noțiuni introductive privind familia și 
dreptul familiei 

Problematizarea, explicația, 
analiză de caz 

2 ore (referințe 4-11) 

2.  Logodna 
Problematizarea, explicația, 
analiză de caz 

2 ore (referințe 4-11) 

3.  Căsătoria. Condiții de fond 
Problematizarea, explicația, 
analiză de caz 

2 ore (referințe 4-11) 

4.  
Căsătoria. Condiții de formă. Nulitatea 
căsătoriei 

Problematizarea, explicația, 
analiză de caz 

2 ore (referințe 4-11) 

5.  
Efectele căsătoriei. Efectele personale 
ale căsătoriei 

Problematizarea, explicația, 
analiză de caz 

2 ore (referințe 4-11) 

6.  Desfacerea căsătoriei prin divorț 
Problematizarea, explicația, 
analiză de caz 

2 ore (referințe 4-11) 

7.  
Regimuri matrimoniale. Regimul primar 
imperativ 

Problematizarea, explicația, 
analiză de caz 

2 ore (referințe 4-11) 

8.  
Regimul comunitatii legale. Regimul 
comunitatii convenționale 

Problematizarea, explicația, 
analiză de caz 

2 ore (referințe 4-11) 



 
 

 
 

9.  Filiația față de mamă 
Problematizarea, explicația, 
analiză de caz 

2 ore (referințe 4-11) 

10.  Filiația față de tată 
Problematizarea, explicația, 
analiză de caz 

2 ore (referințe 4-11) 

11.  Adopția internă și internațională 
Problematizarea, explicația, 
analiză de caz 

2 ore (referințe 4-11) 

12.  Obligația legală de întreținere 
Problematizarea, explicația, 
analiză de caz 

2 ore (referințe 4-11) 

13.  Autoritatea părintească 
Problematizarea, explicația, 
analiză de caz 

2 ore (referințe 4-11) 

14.  
Masuri speciale de ocrotire a minorului 
lipsit de autoritatea părintească 

Problematizarea, explicația, 
analiză de caz 

2 ore (referințe 4-11) 

Bibliografie  

Referinţe principale: 

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

5. Marieta Avram, Drept civil. Familia, ed. a 3-a, Ed. Hamangiu, București, 2022. 

6. Emese Florian, Dreptul familiei, ed. a 7a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2021; 

7. C. Nicolescu, Dreptul familiei, Ed. Solomon, 2020; 

8. B. D. Moloman, L. C. Ureche, Codul civil. Cartea a II-a. despre familie. Art. 258-534. Comentarii, 

explicații și jurisprudență, ed. a 2-a, Ed. UJ; Bucureșri, 2022; 

9. V. Terzea, Codul civil adnotat cu doctrina si jurisprudenta. Vol. I. Art. 1-952, Ed. UJ; Bucureșri, 

2021; 

10. Fise de drept civil. Familia, Ed. UJ, Bucuresti, 2018 

Referinţe suplimentare: 

11. Revista de Dreptul familiei 

 
 

 
 
 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 
Asimilarea noțiunilor 
Prezentarea clară a 
conceptelor teoretice 

Examen oral față în față 70% 

10.5 Seminar/ Laborator 

Asimilarea noțiunilor 

Soluționarea de cazuri 
practice 

Soluționarea unor exerciții 

Evaluare pe parcurs față în 
față 

30% 

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. 



 
 

 
 

10.6 Standard minim de performanţă 

Identificarea și explicarea conceptelor fundamentale din dreptul familiei;  soluționarea chestiunilor practice. 

 
 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
18.09.2022 Conf. univ. dr. Lucia IRINESCU Dr. Goldan Ana – Maria 

Drd. Guță Mădălina-Gabriela 
 

  
 

 

Data avizării în departament Director de departament 

23.09.2022 Conf. univ. dr. Septimiu Panainte 
 


