
FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea  de Drept și Ştiinţe Sociale 

1.3. Departamentul  de Ştiinţe Juridice și Administrative 

1.4. Domeniul de studii Științe Juridice 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii Drept 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Dreptul familiei 2.2. Cod disciplină DR III 4 

2.3. Titularul activităţii de curs Laura Cetean-Voiculescu 

2.4. Titularul activităţii de seminar Laura Cetean-Voiculescu 

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de 

evaluare 

(E/C/VP) 

E 

E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – 

opţională, F – 

facultativă) 

O 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar 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 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat - 

Examinări 12 

Alte activităţi ……. - 

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 56 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe 
- dacă e cazul la limbi străine sau la alte asemenea discipline. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Videoproiector șamd 

5.2. de desfăşurarea a 

seminarului/laboratorului 

Sală dotată cu tablă șamd 

6. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe profesionale C1. (6/2 credite) Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi 

metodologiilor din domeniul juridic 

C2. (6/2 credite) Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic 

C5. (6/1 credite) Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor 

referitoare la o problemă de drept concretă 

C6. (6/1 credite) Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea 

lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor. 

Competenţe transversale -  

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al Disciplina „Dreptul familiei” este o disciplină didactică menită să familiarizeze studenţii 



disciplinei anului III, specializarea Drept, cu instituţiile juridice de bază ale dreptului familiei, prin 

înţelegerea elementelor care caracterizează această ramură de drept în ansamblul ei şi o 

individualizează în raport cu alte ramuri de drept. 

Se urmăreşte totodată formarea unui limbaj de specialitate, un limbaj juridic adecvat şi 

utilizarea corectă în exprimarea scrisă sau verbală a termenilor, noţiunilor şi conceptelor 

cu care operează dreptul familiei în ansamblul său. 

Dreptul familiei are ca prim obiectiv explorarea în profunzime a conceptului de „familie”. 

Această disciplină este menită a da o explicaţie dreptului în ansamblul său şi dreptului 

familiei în special, familiarizând studenţii cu cele principalele instituții : căsătoria, 

adopţia, rudenia, afinitatea, filiaţia ş.a. 

7.2 Obiectivele specifice 1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice 

disciplinei) 

▪ Cunoaşterea principalelor instituţii aparţinând domeniului dreptului familiei 

▪  Însuşirea noţiunilor de bază din cadrul dreptului familiei 

▪ Utilizarea limbajului juridic aferent disciplinei 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, 

precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

▪ Explicarea şi interpretarea noţiunilor referitoare la instituţia căsătoriei, la 

rudenie, adopţie, filiaţie ş.a. 

▪ Interpretarea normelor juridice cuprinse în Codul familiei şi legi speciale 

aplicabile acestui domeniu 

▪ Rezolvarea de speţe şi alte probleme practice 

3. Instrumental  aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 

specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

▪  analiza şi calificarea normelor de dreptul familiei 

▪  corelarea normelor generale cu normele speciale 

▪  corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică 

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul 

ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / 

promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi 

creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea 

instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat 

cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria 

dezvoltare profesională) 

▪  Asumarea unui rol activ în analiza legislaţiei din domeniul dreptului familiei 

▪  Manifestarea atitudinii pozitive raportat la familie, ca nucleu al societăţii şi faţă 

de valorile acesteia 

 Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea 

operativă şi aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor legislative şi a 

jurisprudenţei în domeniul dreptului familiei. 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Noţiuni introductive 

CAPITOLUL 1 Familia - fenomen social 

Secţiunea 1 Explicaţii prealabile 

Secţiunea 2 Caracterele şi funcţiile familiei 

CAPITOLUL 2 Noţiunea şi principiile generale ale Dreptului Familiei 

Secţiunea 1 Definiţia şi obiectul dreptului familiei 

Secţiunea 2 Apariţia şi dezvoltarea Dreptului Familiei în România 

Secţiunea 3 Principiile generale ale Dreptului Familiei 

Secţiunea 4 Legătura Dreptului Familiei cu celelalte ramuri de drept 

Secţiunea 5 Izvoarele dreptului familiei 

Prelegere, 

discuţii 

 

2. Căsătoria 

ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI 

CAPITOLUL 1 Noţiunea de căsătorie şi caracterele căsătoriei 

Secţiunea 1 Noţiunea de căsătorie 

Secţiunea 2 Caracterele căsătoriei 

Prelegere, 

discuţii 

 



CAPITOLUL 2 Condiţiile de fond ale căsătoriei 

Secţiunea 1 Consideraţii generale 

Secţiunea 2 Clasificarea condiţiilor de fond ale căsătoriei 

Secţiunea 3 Lipsa impedimentelor la căsătorie 

CAPITOLUL 3 Condiţiile de formă ale căsătoriei 

Secţiunea 1 Necesitatea noţiunii condiţiilor de formă pentru încheierea căsătoriei 

Secţiunea 2 Declaraţia de căsătorie 

Secţiunea 3 Opoziţia la căsătorie 

Secţiunea 4 Procedura încheierii căsătoriei 

Secţiunea 5 Sancţiuni privitoare la neîndeplinirea condiţiilor cerute pentru încheierea 

căsătorie 

3. Căsătoria 

EFECTELE CĂSĂTORIEI 

CAPITOLUL 1 Efecte personale 

Secţiunea 1 Relaţiile personale dintre soţi. Evoluţie istorică 

Secţiunea 2 Obligaţii morale 

Secţiunea 3 Obligaţii juridice 

Secţiunea 4 Modul de executare a obligaţiilor personale între soţi 

CAPITOLUL 2 Efectele căsătoriei cu privire la capacitatea de exerciţiu 

CAPITOLUL 3 Efectele patrimoniale 

Secţiunea 1 Problematica privind evoluţia efectelor patrimoniale dintre soţi 

Secţiunea 2 Bunurile soţilor 

Prelegere, 

discuţii 

 

4. Căsătoria 

Încetarea şi desfiinţarea căsătoriei 
Prelegere, 

discuţii 

 

5. Căsătoria 

Desfacerea căsătoriei 

Desfacerea căsătoriei 

Secţiunea 1. Distincţia între încetarea şi desfacerea căsătoriei 

Secţiunea 2. Divorţul. Consideraţii speciale 

Secţiunea 3. Divorţul prin acordul soţilor 

Secţiunea 4. Procedura divorţului 

Secţiunea 5. Efectele divorţului cu privire la relaţiile personale dintre soţi 

Secţiunea 6. Efectele divorţului cu privire la relaţiile patrimoniale dintre soţi 

Secţiunea 7. Efectele divorţului cu privire la capacitatea de exerciţiu a soţilor 

Secţiunea 8. Efectele divorţului cu privire la raporturile personale dintre părinţi şi copii 

Secţiunea 9. Efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale dintre părinţi şi copii 

Secţiunea 10. Efectele divorţului cu privire la dreptul de moştenire 

Secţiunea 11. Efectele divorţului cu privire la locuinţa comună a soţilor 

Prelegere, 

discuţii 

 

6. RUDENIA ŞI AFINITATEA 

CAPITOLUL 1 Rudenia firească 

Secţiunea 1. Definiţie 

Secţiunea 2. Liniile de rudenie 

Secţiunea 3. Rudenia din căsătorie şi din afara căsătoriei 

Secţiunea 4. Gradele de rudenie 

Secţiunea 5 Dovada rudeniei 

CAPITOLUL 2 rudenia rezultată din adopţie 

Secţiunea 1 Rudenia civilă 

Secţiunea 2. Proba rudeniei civile 

CAPITOLUL 3 Afinitatea 

Secţiunea 1 Definiţie 

Secţiunea 2 Întinderea legăturii de afinitate 

Secţiunea 3 Durata afinităţii 

Secţiunea 4 Felurile afinităţii 

Secţiunea 5 Gradul afinităţii 

Prelegere, 

discuţii 

 

7. FILIAŢIA 

CAPITOLUL 1 Filiaţia faţă de mamă 

Secţiunea 1 Noţiune 

Secţiunea 2 Stabilirea filiaţiei faţă de mamă a copilului din căsătorie şi din afara 

Prelegere, 

discuţii 

 



căsătoriei 

8. FILIAŢIA 

CAPITOLUL 2 Stabilirea paternităţii din căsătorie 

Secţiunea 1 Prezumţia legală de paternitate 

Secţiunea 2 Timpul legal al concepţiunii 

Secţiunea 3 Tăgăduirea paternităţii 

CAPITOLUL 3 Stabilirea paternităţii din afara căsătoriei 

Secţiunea 1 Modurile de stabilire a filiaţiei faţă de tată 

Secţiunea 2 Recunoaşterea voluntară de paternitate 

Secţiunea 3 Formele recunoaşterii paternităţii 

Secţiunea 4 Stabilirea filiaţiei faţă de tată prin hotărâre judecătorească 

Prelegere, 

discuţii 

 

9. SITUAŢIA LEGALĂ A COPILULUI 

CAPITOLUL 1 Situaţia legală a copilului din căsătorie 

CAPITOLUL 2 Situaţia legală a copilului din afara căsătoriei 

Prelegere, 

discuţii 

 

10. ADOPŢIA ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

CAPITOLUL 1 Adopţia 

Secţiunea 1 Aspecte generale 

Secţiunea 2 Caracterele generale ale adopţiei 

Secţiunea 3 Cerinţele încheierii adopţiei 

Secţiunea 4 Lipsa impedimentelor la adopţie 

Secţiunea 5 Condiţiile de formă 

Prelegere, 

discuţii 

 

11. ADOPŢIA ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Secţiunea 6 Natura juridică a adopţiei 

Secţiunea 7 Efectele adopţiei 

Secţiunea 8 Desfiinţarea adopţiei 

Secţiunea 9 Desfacerea adopţiei 

Prelegere, 

discuţii 

 

12. Obligaţia legală de întreţinere 

Secţiunea 1 Noţiuni generale 

Secţiunea 2 Caracterele juridice ale obligaţiei de întreţinere 

Secţiunea 3 Condiţiile în care există obligaţia de întreţinere 

Secţiunea 4 Ordinea în care se datorează întreţinerea 

Secţiunea 5 Data de la care se datorează întreţinerea 

Secţiunea 6 Obiectul şi întinderea întreţinerii 

Secţiunea 7 Felul şi modul de executare a obligaţiei de întreţinere 

Secţiunea 8 stingerea obligaţiei de întreţinere 

Secţiunea 9 Procedura ce trebuie urmată în vederea stabilirii obligaţiei de întreţinere 

Prelegere, 

discuţii 

 

13. Serviciile de stare civilă 

Serviciile de stare civilă 
Prelegere, 

discuţii 

 

14. ACTELE DE STARE CIVILĂ 

Actele de stare civilă 
Prelegere, 

discuţii 

 

8.2 Bibliografie 

BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ 

1. Adam Drăgoi, Laura Voiculescu, „Dreptul familiei”, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2003; 

2. Adam Drăgoi, Laura Voiculescu, „Curs teoretic si picativ de dreptul familiei”, Editura Universitatii Agora, Ordea 

2007; 

3. Adam Drăgoi, Laura Voiculescu, „Adoptia. Monografie”, Editura Ulise, Alba Iulia, 2005; 

4. Laura Cetean-Voiculescu, ”Dreptul familiei. Note cu curs și caiet de seminar”, Editura Hamagiu, București, 2012; 

5. Filipescu I. P. “Tratat de dreptul familiei”, Bucureşti, Ed. All Beck, 2000; 

6. I.P. Filipescu, „Adopţia şi protecţia copilului în dificultate”, Editura All, Bucureşti, 1998; 

7. Bacaci, Alexandru, "Dreptul familiei", Ed. All Beck, Bucureşti, 1999. 

8. Florian Emeșe, Marieta Avram,  Codruța Hăgeanu, Maria Banciu și Adrian Alexandru Banciu, etc. 

Constituţia României, Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul familiei, Codul penal, Codul de procedură penală, 

Codul muncii şi alte legi speciale. 

Seminar   

Seminarul 1 NOŢIUNEA ŞI PRINCIPIILE GENERALE ALE DREPTULUI FAMILIEI 

- enunţare prinicpii 

- definire 

  



- explicitare 

- rezolvare test grilă 

răspunsuri la întrebări 

Seminarul 2 CĂSĂTORIA: ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI 

- definire căsătorie 

- etapele încheierii căsătoriei 

- rezolvare teste 

- răspunsuri la întrebări 

- analiza de documente de stare civilă 

  

Seminarul  3   CĂSĂTORIA: EFECTELE CĂSĂTORIEI 

- analiza aspectelor teoretice 

- rezolvare de speţe 

- răspunsuri la întrebări şi teme de reflecţie 

- prezentare referate şi analiza colectivă a acestora 

- rezolvare de teste grilă 

  

Seminarul 4 ŞI 5   CĂSĂTORIA: ÎNCETARE, DESFIINŢARE ŞI DESFACERE 

- analiza problemelor teoretice 

- explicitarea unor aspecte greu de înţeles 

- rezolvarea de speţe 

- prezentarea de referate 

- soluţionarea de teste 

- analiza unor hotărâri judecătoreşti de desfacere a căsătoriei 

  

Seminarul  6   RUDENIA ŞI AFINITATEA 

- explicitarea unor aspecte teoretice 

- răspunsuri la întrebări 

- analiza şi interpretarea legislaţiei în domeniu 

- analiza unor documente de stare civilă 

  

Seminarul  7 ŞI 8   FILIAŢIA (MATERNITATEA ŞI PATERNITATEA) 

- explicitarea unor aspecte teoretice 

- analiza legislaţiei, în principal a Codului familiei 

- rezolvarea de speţe 

  

Seminarul 9 SITUAŢIA LEGALĂ A COPILULUI 

- explicitarea unor aspecte teoretice 

- analiza legislaţiei, în principal a Codului familiei 

- rezolvarea de speţe 

  

Seminarul  10 ŞI 11   ADOPŢIA 

- explicitarea unor aspecte teoretice 

- răspunsuri la întrebări 

- analiza şi interpretarea legislaţiei în domeniu 

- analiza unor documente de stare civilă 

  

Seminarul 12   OCROTIREA MINORULUI ŞI PROTECŢIA COPILULUI AFLAT ÎN 

DIFICULTATE 

- explicitarea unor aspecte teoretice 

- răspunsuri la întrebări 

- analiza şi interpretarea legislaţiei în domeniu 

- analiza unor documente de stare civilă 

  

Seminarul  13   OBLIGAŢIA LEGALĂ DE ÎNTREŢINERE 

- explicitarea unor aspecte teoretice 

- răspunsuri la întrebări 

- analiza şi interpretarea legislaţiei în domeniu 

- analiza unor documente de stare civilă 

 

Seminarul 14   Actele de stare civilă şi serviciile de stare civilă – capitol facultativ pentru 

specializarea Drept. 

  

Bibliografie 

Idem curs. 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 



Conținuturile disciplinei sunt astfel stabilite încât să fie conforme așteptărilor reprezentanților comunității 

epistemice, asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul juridic și administrativ. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Evaluare finală Examen oral 80% 

-   

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs   

- Activitate la seminar   

  - activitate seminar 

(referat întocmit și 

prezentat și test parțial 

susținut) 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă: obținerea notei minime 5. 

C1 Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă dată 

C2 Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite într-un proiect profesional 

C5 Realizarea unui proiect sau a unui studiu pornind de la legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa referitoare la o 

problemă de drept concretă 

C6 Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind rezolvarea problemelor juridice pe care le ridică o situaţie 

de fapt concretă 

 

Data completării 

1.10.2018 

 

Data avizării în Departament   

2.10.2018 

  

Semnătura titularului de curs: Conf. univ. dr. Laura Cetean-Voiculescu 

Semnătura titularului de seminar: Conf. univ. dr. Laura Cetean-Voiculescu 

Semnătura Directorului de Departament: Conf. univ. dr. Laura Cetean-Voiculescu. 

      


