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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Dreptul familiei  
 2017-2018 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Științe Economice și Drept 
1.3 Departamentul Drept și Administrație Publică 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Drept/ Specialist în domeniul juridic 
1.7 Forma de învăţământ IFR 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Dreptul familiei  
2.2 Titularul disciplină (coordonator disciplină) Conf.univ.dr. Drăghici Andreea 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Puran Andra 
2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 
3.1 Total ore din planul de înv.  56 3.2 Din care S.I. 28 3.3 S  28 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 68 
din care:  
Echivalent ore curs forma IF 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 8 
Tutorat 9 
Examinări 2 
Alte activităţi (exemplu: comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină)  
3.7 Total ore studiu individual 97 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Număr de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Drept civil. Persoanele 

4.2 De competenţe Capacitate de analiză 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului ► Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar 
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte 
- Susţinerea testului de verificare 
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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C2. Aplicarea tehnicilor si instrumentelor specifice domeniului juridic 
C2.1. Definirea si clasificarea teoriilor, paradigmelor si principiilor utilizate în studiul dreptului C2.5. 
Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea teoriilor, principiilor si metodelor specifice 
dreptului C2.2. Utilizarea conceptelor și teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea si 
interpretarea textelor de lege (normelor juridice) nationale, europene si internationale C2.4. Analiza 
datelor preliminare, interpretarea acestora, realizarea de clasificari si a unor delimitari conceptuale 
C2.3. Aplicarea teoriilor, a principiilor și a conceptelor într-un context determinat 
C3. Aplicarea legislatiei românesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice 
internationale 
C3.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislatiei românesti si a celei europene si 
internationale în vigoare C3.2. Explicarea si interpretarea normelor juridice nationale, a celor 
europene si a prevederilor internationale prin utilizarea cunostintelor însusite C3.4. Realizarea 
studiului juridic si distingerea între prevederile relevante fata de cele irelevante care au incidenta în 
rezolvarea unor situatii specifice C3.3. Identificare prevederilor legale din legislatia româneasca, 
europeana sau internationala, aplicabile într-un context determinat C3.1. Identificarea normelor 
juridice din sistemul de drept românesc si european si a principalelor instrumente juridice 
internationale 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cunoştinţele dobândite în cadrul acestei materii vor completa informaţia juridică de drept privat, 
determinând reprezentarea situaţiei juridice a raporturilor de familie. Studenţii vor aprofunda 
elementele caracteristice şi problemele specifice implicate de relaţiile de rudenie, afinitate, filiaţie, 
căsătorie, în scopul utilizării acestor cunoştinţe în practică, în cadrul viitoarei cariere. 
 

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
 Înţelegerea conceptului de casatorie, rudenie, afinitate, filiatie, adoptie 
 Cunoaşterea  gradelor de rudenie şi afinitate 
 Cunoaşterea aspectelor privind situaţia legală a copilului 
 Cunoaşterea reglementărilor legale privind filiaţia şi adopţia, precum şi obligaţia 

legală de întreţinere 
 Cunoaşterea procedurilor privind modul încheiere a actelor de stare civilă 

B. Obiective procedurale 
 Corelarea aspectelor teoretice cu aspecte de procedura judiciara . 
 Identificarea unor situaţii concrete  de aplicare a dispozitiilor privind casatoria. 
 Identificarea corelatiei dintre dreptul material si cel procedural. 

C. Obiective atitudinale 
 Respectarea normelor de drept privitoare la institutiile juridice studiate 
 Identificarea interesului general al societatii si protejarea acestuia prin respectarea 

normelor de drept 
 

8. Conţinuturi 
8.1. Studiu individual (unităţi de învăţare) Nr. 

ore 
Metode de 

lucru 
Observaţii 

Resurse folosite 

U1.  

Obiectivele cursului 
1.1. Obiectivele cursului 
1.2 Conceptia curiculara 
1.3. Scopul unitatilor de invatare 
1.4. Tematica unitatilor de invatare 
1.5. Bibliografie generala 

1 

- Utilizare 
facilităţi 
platformă e-
learning 
- E-mail 
- Consultaţii 

Materialului didactic 
este divizat în unităţi 
de studiu, care 
facilitează învăţarea 
graduală şi 
structurată. 

U.2 2. Noţiuni introductive   1 
U.3 3. Căsătoria  2 
U.4 4. Regimul matrimonial în dreptul românesc actual potrivit dispozițiilor 

Noului Cod civil. Regimul legal 
2 

U.5 5. Regimul matrimonial în dreptul românesc actual potrivit dispozițiilor 
Noului Cod civil. Regimul alternative 

2 

U.6 6. Desfacerea căsătoriei  2 
U.7 7. Încetarea și desființarea căsătoriei  2 
U.8 8. Rudenia şi afinitatea                                                           2 
U.9 9. Situaţia legală a copilului                                                 2 
U.10 10.  Filiaţia                                                        2 
U.11 
 

11. Autoritatea  părintească  2 

U.12 
 

12. Adopţia  2 

U.13 13. Obligaţia legală de întreţinere 2 
U.14 14. Protecţia copilului şi a drepturilor sale  2 
U.15 15. Actele şi acţiunile de stare civilă                                       2 
Bibliografie 
1. Cărţi, Tratate, Monografii 
Andreea Drăghici, Dreptul familiei, ,Manual universitar pentru învățământul cu frecvență redusă, Editura Universității din Pitești, 2016  
Codruţa Hageanu, Dreptul Familiei şi actele de stare civilă, Editura Universul Juridic, 2013 
Alexandru Bacaci, Viorica Dumitrache, Codruţa Hageanu, Dreptul Familiei, Ediţia a 7-a, Editura C.H. Beck, 2012 
Andreea Drăghici, Ramona Duminică, Obligația legală de întreținere, Ed. Universul Juridic, București, 2014 
Andreea Drăghici, Protecția juridică a drepturilor copilului, Ed. Universul Juridic, București, 2013 
Florinita Ciorascu, Andreea Draghici, Lavinia Olah, Dreptul familiei şi acte de stare civilă, Editura Paralela 45, Pitesti, 2005 
Emese Florian, Dreptul familiei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2015 
Andrei Filipescu, Filipescu P Ion, Dreptul familiei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2002 
Corneliu Turianu, Dreptul familiei. Practică judiciară adnotată, Editura Press Mihaela S.R.L., Bucureşti, 1999 
2. Legislaţie 
Noul Cod civil 
Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei 
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 
Legea nr.119/1996 privind actele de stare civilă 
Legea nr. 15/1993 pentru aderarea României la Convenţia europeană în materia adopţiei de copii; 
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Legea nr. 84/1994 pentru ratificarea Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperarea în materia adopţiei internaţionale. 

8.2. Aplicaţii: Seminar Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Noțiuni introductive 2 

- dialogul 
- dezbatere 
lucru în echipa 
- conversaţia 
euristică 

 

Studiu de caz, 
prezentare  temă de 

casă, test de 
verificare 

2 Căsătoria 2 
3 Regimul matrimonial în dreptul românesc actual potrivit dispozițiilor 

Noului Cod civil. Regimul legal 
2 

4 Regimul matrimonial în dreptul românesc actual potrivit dispozițiilor 
Noului Cod civil. Regimul alternative 

2 

5 Desfacerea căsătoriei  2 
6 Încetarea și desființarea căsătoriei  2 
7 Rudenia şi afinitatea                                                           2 
8 Situaţia legală a copilului                                                 2 
9 Filiatia 2 

10 Autoritatea părintească 2 
11 Adopția 2 
12 Obligația legală de întreținere 2 
13 Protecția copilului și a drepturilor sale 2 
14 Actele și acțiunile de stare civilă 2 

Bibliografie 
 Cărţi, Tratate, Monografii 
Andreea Drăghici, Dreptul familiei, ,Manual universitar pentru învățământul cu frecvență redusă, Editura Universității din Pitești, 2016  
Codruţa Hageanu, Dreptul Familiei şi actele de stare civilă, Editura Universul Juridic, 2013 
Alexandru Bacaci, Viorica Dumitrache, Codruţa Hageanu, Dreptul Familiei, Ediţia a 7-a, Editura C.H. Beck, 2012 
Andreea Drăghici, Ramona Duminică, Obligația legală de întreținere, Ed. Universul Juridic, București, 2014 
Andreea Drăghici, Protecția juridică a drepturilor copilului, Ed. Universul Juridic, București, 2013 
Florinita Ciorascu, Andreea Draghici, Lavinia Olah, Dreptul familiei şi acte de stare civilă, Editura Paralela 45, Pitesti, 2005 
Emese Florian, Dreptul familiei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2015 
Andrei Filipescu, Filipescu P Ion, Dreptul familiei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2002 
Corneliu Turianu, Dreptul familiei. Practică judiciară adnotată, Editura Press Mihaela S.R.L., Bucureşti, 1999 
 

9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

• Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface  aşteptările  
angajatorilor din domeniul juridic 

• Întâlniri periodice cu angajatorii în scopul corelării conţinutului disciplinei şi metodelor de predare cu aşteptările 
acestora 

Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de 
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 

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

din nota finală 

10.4 SI (curs) 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 
 

-     Evaluare finală. 50 %  
 
 
 

10.5 Seminar 

-participarea activă la seminar, 
rezolvarea studiilor de caz;  
 
 
- gradul de încadrare în cerinţele 
impuse în ceea ce priveşte realizarea 
temei de casă. 

- Expunerea liberă a studentului;  
 
 
-Prezentarea orală a temei de 
casă 

30% 
 
 
20% 

 
10.6 Standard minim 
de performanţă 

Comunicarea unor informatii utilizand corect limbajul juridic 
Cunoasterea unor concepte de baza in domeniul dreptului familiei 
 Nota 5 la evaluarea finală 

 
Data completării   Titular disciplină,                Titular de seminar, 
19 septembrie 2017      Conf. univ. dr. Andreea Drăghici         Lect. univ. dr. Puran Andra 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament,   Director de departament, 
29 septembrie 2017     (prestator)   (beneficiar), 
                   Lect. univ. dr. Daniela Iancu           Lect. univ. dr. Daniela Iancu 
 
 Director Centrul IFR 
                                                              Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 

 

 


