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FIŞA DISCIPLINEI 
 

PROTECTIA COPILULUI SI A ALTOR CATEGORII DE PERSOANE 
 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 Protectia copilului si a unor categorii speciale de persoane 
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 IV 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 
3.1 Total ore din planul de înv. 40 3.2 Din care S.I. 20 3.3 SF/ST/L/P  2 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    Ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 52 
din care:  
Echivalent ore curs forma IF 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 30 
Tutorat 10 
Examinări 8 
Alte activităţi (exemplu: comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină)  
3.7 Total ore studiu individual 130 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Număr de credite 6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Parcurgerea disciplinelor Drept civil. Persoanele, Dreptul familiei 

4.2 De competenţe Capacitate de analiză și sinteză, gândire critică 
 

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 
• C3. Aplicarea legislatiei românesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice internationale 
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• Nu este cazul 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cunoştiinţele acumulate în cadrul acestei discipline vor contura studenţilor cadrul general 
naţional şi internaţional al protecţiei juridice a copilului şi a altor categorii speciale de 
persoane. Studenţii vor putea astfel să-şi completeze cunoştiinţele dobândite în anii 
precedeţi în materia dreptului familiei. 
 

7.2 Obiectivele specifice A. Obiective cognitive 
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Înţelegerea conceptului de protecție a copilului. 
Cunoaşterea măsurilor specifice de protecție a copilului 
Asumarea corectă a noţiunilor cu care operează disciplina 
B. Obiective procedurale 
Corelarea normelor legale din domeniul protecției copilului cu cele din alte ramuri de drept 
Identificarea unorîmprejurări concrete  și găsirea soluțiilor legale 
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 
Stabilirea cooperarii cu institutiile si autoritatile publice cu atributii in domeniul protectiei 
copilului 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Studiu individual (unităţi de învăţare) Nr. 
ore 

Metode de 
lucru 

Observaţii 
Resurse folosite 

U.1 
Unitatea de învățare 1 – Introducere 
Obiective, conceptie curiculară, Scopul unităților de învățare, 
tematică     

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. Necesitatea protectiei copilului si a drepturilor sale 1 

U.3 

3. Protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
3.1. Drepturile copilului – drepturi ale omului 
3.2. Istoric privind situaţia copilului în dreptul roman şi legiuirile 
româneşti vechi 
3.3. Situaţia legală a copilului din căsătorie în dreptul actual 
3.4. Situaţia legală a copilului din afara căsătoriei în dreptul 
actual     

 
1 

U.4 

4. Reforma legislativa privind protectia copilului si a drepturilor 
acestuia in Romania dupa 1989 
4.1. Scurt istoric legislativ privind reforma drepturilor copilului 
 

1 

U.5 

5. Principiile care stau la baza protecţiei copilului şi drepturile 
copilului 
5.1. Principiile care stau la baza protecţiei copilului în legislaţia 
actuală 
5.2. Drepturile şi libertăţile copilului în lumina dreptului intern 
                                                                                                        

2 

U.6 

6.Protecţia copilului în documentele internaţionale 
6.1. Scurt istoric privind reglementarea drepturilor copilului în 
documentele internaţionale 
6.2. Convenţia internaţională privind drepturile copilului 
ratificată de România prin Legea nr.18/1990 
6.3. Protocolul opţional cu privire la Convenţia internaţională a 
drepturilor copilului privitor la participarea copilului la conflictele 
armate 
6.4. Protocolul opţional cu privire la Convenţia internaţională a 
drepturilor copilului privitor la la vânzarea de copii, prostituţia 
copiilor şi pornografia infantilă 
6.5. Convenţia europeană în materia adopţiei de copii 
6.6. Convenţia asupra protecţiei copilului şi cooperării în 
materia adopţiei internaţionale 
6.7. Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor 
născuţi în afara căsătoriei 
6.8. Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.182/1999 
privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi 
acţiunea imediată în vederea eliminării lor 
6.9. Convenţia privind aspectele civile ale răpirii internaţionale 
de copii 
6.10. Convenţia privind aspectele civile ale răpirii internaţionale 
de copii 
6.11. Convenţia pentru obţinerea pensiei de întreţinere în 
străinătate      

2 

U.7 

7. Autoritatea părintească 
7.1. Consideraţii generale privind familia în dreptul intern şi 
jurisprudenţa CEDO 
7.2. Sediul materiei 
7.3. Principiile generale ale autoritatii părinteşti 
7.4. Drepturile şi îndatoririle părinteşti 
7.5. Exercitarea autoritatii părinteşti 

2 
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7.6. Sancţiuni legale pentru neîndeplinirea obligaţiilor părinteşti 
           

U.8 

8. Protecţia alternativă a copilului. Tutela 
8.1. Principii 
8.2. Deschiderea tutelei 
8.3. Atribuţiile tutorelui 
8.4. Răspunderea tutorelui 
8.5. Încetarea funcţiei tutorelui şi încetarea tutelei.                              

2 

U.9 

9. Protecţia specială a copilului 
9.1. Plasamentul - ingerinţă în exercitarea dreptului la viaţă 
privată şi de familie? 
9.2.Plasamentul 
9.3.Plasamentul în regim de urgență 
9.4.Supravegherea specializată 
9.5. Monitorizarea măsurilor de protecție specială              

2 

U.10 

10. Adopția 
10.1. Consideraţii generale. Scurt istoric legislativ. Definiţie 
Principiile adopţiei 
10.2.Condiții de fond la adopție 
10.3.Impedimente la adopție 
10.4.Procedura adopției 
10.5.Adopția internațională 
10.6. Efectele adopției 
10.7. Încetarea adopției                                                                  

2 

U.11 
 

11. Copilul subiect - de drept civil 
11.1. Capacitatea de folosinţă 
11.2.Capacitatea de exercițiu 
11.3.Răspunderea civilă delictuală. Răspunderea copilului 
pentru fapta proprie (art.998 Cod civil). Răspunderea pentru 
fapta copilului (art.1000 alin.2) 
11.4. Drepturile succesorale ale copiilor                                       

2 

U.12  Protectia copilului in dreptul muncii 
Protectia copilului in dreptul penal 

1 
  

U.13 Justitia pentru copii 1 
Bibliografie 
1.Cărţi, Tratate, Monografii 
Andreea Draghici, Protectia juridică a drepturilor copilului, Manual pentru învățământul cu frecvență redusă în curs de 
publicare la Editura Universitatii din Pitesti 
Andreea Draghici, Protectia juridică a drepturilor copilului, Editura Universul Juridic,București, 2013 
Emese Florian, Protecţia drepturilor copilului, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2011 
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 
Milena Tomescu, Dreptul familiei. Protecţia copilului, Editura All Beck, Bucureşti, 2005 
Teodor Bodoaşcă, Dreptul familiei, Editura All Beck, Bucureşti, 2005 
Marcel Rusu, Protecţia juridică a minorului,  Editura Rosetti,, Bucureşti, 2005 
I. P. Filipescu, Adopţia. Protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2005 
Milena Tomescu, Dreptul familiei. Protecţia copilului, Editura All Beck, Bucureşti, 2005 
Doina Balhur, Protecţia copilului, ca principiu al asistenţei sociale, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003 
Ortansa Brezeanu, Minorul şi legea penală, Editura All Beck, Bucureşti, 1998 
2. Legislaţie 
Constituţia României  
Codul penal 
Codul muncii 2011 
Noul Cod civil 
Codul de procedură civilă 
Legea nr. 272/2004 – Monitorul Oficial nr.  557/ 23.06.2004 privind protectia şi promovarea drepturilor copilului 
Legea nr. 273/2004 – Monitorul Oficial nr. 557 / 23.06.2004 privind adoptia 
Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului, ratificată de România prin Legea nr.18/1990, publicată în M.O. 
nr.314 din 13 iunie 2001 
Convenţia europeană în materia adopţiei de copii, încheiată la Strasbourg, ratificată de România prin Legea 
nr.15/25.03.1993, publicată în M.O. nr.67/31 martie 1993 
Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29.05.1993, 
ratificată de România prin Legea nr.84/18.10.1994, publicată în M.O. nr.298/21 octombrie 1994 
Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor 
şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, ratificată de România prin Legea nr.203/15.11.2000, publicată în M.O. nr. 
577/17 noiembrie 2000 
Convenţia nr.138/1973 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privitoare la vârsta minimă de încadrare în muncă ratificată 
de România prin Decretul nr. 83/1975, publicat în B. Of. nr.86/1975  
Convenţia nr.183/2000 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind protecţia maternităţii din 1952, adoptată la cea de-a 
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88 – sesiune a Conferinţei Generale a OIM la Geneva  la 15 iunie 2000, publicată în M.O. nr.535 din 23 iulie 2002 
Convenţia privitoare la obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate, ratificată de România prin Legea nr.27/1991, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr.54 din 19 martie 1991 
Convenţia privind aspectele civile ale răpirii internaţionale de copii, ratificată de România prin Legea nr.100/1991, 
publicată în M.O. nr.243 din 30 septembrie 1992 
Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei ratificată de România prin Legea 
nr.101/1992, publicată în M.O. nr. 243 din 30 septembrie 1992 
Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflictele armate, semnat de România la 6 septembrie 2000 şi 
ratificat prin Legea nr.567/19 octombrie 2001, publicată în M.O. nr.692/31 octombrie 2001 
Protocolul opţional cu privire la Convenţia drepturilor copilului referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi 
pornografia infantilă, semnat la New York, ratificat de România prin Legea nr.470/2001, publicată în M.O. nr.601 din 25 
septembrie 2001 

8.2. Aplicaţii: Seminar Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Unitatea de învățare 1 – Introducere   1 

- dialogul 
- dezbatere 
lucru în echipa 
- conversaţia 
euristică 

 

Studiu de caz, 
prezentare  temă de 

casă, test de 
verificare 

2 Necesitatea protectiei copilului si a drepturilor sale 1 

3 Drepturile copilului în lumina reglementărilor interne şi 
internationale      

2 

4 Protecţia şi promovarea drepturilor copilului 1 

5 Reforma legislativa privind protectia copilului si a drepturilor 
acestuia in Romania dupa 1989 

1 

6 Principiile care stau la baza protecţiei copilului şi drepturile 
copilului 

2 

7 Protecţia copilului în documentele internaţionale     2 
8 Autoritatea părintească       2 
9 Protecţia alternativă a copilului. Tutela                   2 

10 Protecţia specială a copilului  2 
11 Adopția 2 

12 Protectia copilului in dreptul muncii 
Protecția copilului in dreptul penal 

1 

13 Justitia pentru copii 1 
Bibliografie 
1.Cărţi, Tratate, Monografii 
Andreea Draghici, Protectia copilului și a altor categorii de persoane, Manual pentru învățământul cu frecvență redusă 
Editura Universitatii din Pitesti, 2016 
Andreea Draghici, Protectia juridică a drepturilor copilului, Editura Universul Juridic, București, 2013 
Emese Florian, Protecţia drepturilor copilului, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2011 
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 
Milena Tomescu, Dreptul familiei. Protecţia copilului, Editura All Beck, Bucureşti, 2005 
Teodor Bodoaşcă, Dreptul familiei, Editura All Beck, Bucureşti, 2005 
Marcel Rusu, Protecţia juridică a minorului,  Editura Rosetti,, Bucureşti, 2005 
I. P. Filipescu, Adopţia. Protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2005 
Milena Tomescu, Dreptul familiei. Protecţia copilului, Editura All Beck, Bucureşti, 2005 
Doina Balhur, Protecţia copilului, ca principiu al asistenţei sociale, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003 
Ortansa Brezeanu, Minorul şi legea penală, Editura All Beck, Bucureşti, 1998 
2. Legislaţie 
Constituţia României  
Codul penal 
Codul muncii 2011 
Noul Cod civil 
Codul de procedură civilă 
Legea nr. 272/2004 – Monitorul Oficial nr.  557/ 23.06.2004 privind protectia şi promovarea drepturilor copilului 
Legea nr. 273/2004 – Monitorul Oficial nr. 557 / 23.06.2004 privind adoptia 
Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului, ratificată de România prin Legea nr.18/1990, publicată în M.O. 
nr.314 din 13 iunie 2001 
Convenţia europeană în materia adopţiei de copii, încheiată la Strasbourg, ratificată de România prin Legea 
nr.15/25.03.1993, publicată în M.O. nr.67/31 martie 1993 
Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29.05.1993, 
ratificată de România prin Legea nr.84/18.10.1994, publicată în M.O. nr.298/21 octombrie 1994 
Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor 
şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, ratificată de România prin Legea nr.203/15.11.2000, publicată în M.O. nr. 
577/17 noiembrie 2000 
Convenţia nr.138/1973 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privitoare la vârsta minimă de încadrare în muncă ratificată 
de România prin Decretul nr. 83/1975, publicat în B. Of. nr.86/1975  
Convenţia nr.183/2000 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind protecţia maternităţii din 1952, adoptată la cea de-a 
88 – sesiune a Conferinţei Generale a OIM la Geneva  la 15 iunie 2000, publicată în M.O. nr.535 din 23 iulie 2002 
Convenţia privitoare la obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate, ratificată de România prin Legea nr.27/1991, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr.54 din 19 martie 1991 
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Convenţia privind aspectele civile ale răpirii internaţionale de copii, ratificată de România prin Legea nr.100/1991, 
publicată în M.O. nr.243 din 30 septembrie 1992 
Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei ratificată de România prin Legea 
nr.101/1992, publicată în M.O. nr. 243 din 30 septembrie 1992 
Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflictele armate, semnat de România la 6 septembrie 2000 şi 
ratificat prin Legea nr.567/19 octombrie 2001, publicată în M.O. nr.692/31 octombrie 2001 
Protocolul opţional cu privire la Convenţia drepturilor copilului referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi 
pornografia infantilă, semnat la New York, ratificat de România prin Legea nr.470/2001, publicată în M.O. nr.601 din 25 
septembrie 2001 

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

acestora 
Notă: Universitatea 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 activităţile de seminar 
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 

 

 


