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Asist.univ.dr. Florentina Mirabela DRAGAN
VI 2.6 Tipul de evaluare E6 2.7 Regimul disciplinei2

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Total ore din planul
56 din care: 3.2
28 3.3 AT 8
3.4 TC 20
de învățământ
S.I.
3.6 Distribuția fondului de timp pentru studiu individual suplimentar
Studiul individual după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire activităţi aplicative asistate, laboratoare, teme, referate, portofolii, teste și eseuri
Examinări
Alte activități
3.7 Total ore de studiu individual suplimentar
69
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Numărul de credite
5

3.5 AA

DS

ore
26
18
19
2
4

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
Drept civil. Teoria generală a actului juridic. Persoanele. Drepturi reale. Teoria obligațiilor.
Contracte. Succesiuni
4.2 de competențe
Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a SI
5.2 de desfășurare a AT

•
•

5.3 de desfășurare a TC
5.2 de desfășurare a AA

•
•

Conexiune internet
Sală dotată cu videoproiector și acces la Internet şi echipament de
predare multimedia
Conexiune internet
Sală dotată cu calculatoare şi conexiune internet

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
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Competențe profesionale

C.3. Aplicarea legislaţiei române, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale
CUNOȘTINȚE
•identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc şi cel european, precum şi al principalelor
instrumente juridice internaţionale care au relevanţă pentru dreptul familiei;
•explicarea şi interpretarea normelor juridice prin utilizarea cunoştinţelor însuşite, precum şi cunoaşterea
mecanismului de aplicare a normelor dreptului familiei;
•identificare și aplicarea prevederilor legale într-un context determinat;
•realizarea studiului juridic şi distingerea între prevederile relevante faţă de cele irelevante care au incidenţă în
rezolvarea unor situaţii specifice;
•elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislaţiei în materia dreptului familiei
ABILITĂȚI
•reflexia critică şi constructivă prin utilizarea limbajului juridic de specialitate şi a unor instrumente de logică
juridică, în elaborarea unor argumentări în formă scrisă și formă orală, specifice disciplinei Dreptul familiei;
•creativitate şi inovare prin utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor, teoriilor şi
metodelor consacrate în domeniul disciplinei Dreptul familiei.
C.4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european
şi dreptul altor state
CUNOȘTINȚE
•definirea conceptelor şi analiza acestora, precum şi a metodelor şi teoriilor utilizate în interpretarea şi
compararea instituţiilor de dreptul familiei din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state;
•interpretarea raportului dintre instituţiile dreptului familiei român și cele ale dreptului familiei european şi
dreptului familiei altor state prin utilizarea metodelor comparative şi interpretative.

Competențe
transversale

ABILITĂȚI
•interpretarea şi evaluarea metodelor specifice ce pot fi utilizate pentru determinarea raportului dintre
instituţiile dreptului naţional, ale dreptului european şi ale dreptului altor stat;
•realizarea de corelaţii şi comparaţii între instituţii ale sistemului de drept naţional, european şi cele ale altor
state într-un context determinat, cu utilizarea metodelor şi tehnicilor specifice;
•elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea metodelor de comparare a legislaţiei naţionale, europene şi a
legislaţiei altor state.
CT 1 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor
deontologice specifice domeniului dreptului familiei

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
Studiul disciplinei Dreptul familiei urmăreşte realizarea unei viziuni sintetic
7.1 Obiectivul general al disciplinei integratoare asupra raporturilor de dreptul familiei, precum şi relaţia dintre
dreptul român şi izvoarele de drept european în materie. Obiectivele disciplinei
rezonează cu logica internă a planului de învăţământ şi care vizează o justă
îmbinare a perspectivei general-teoretice asupra dreptului cu aceea de
specialitate.
•capacitatea de a interpreta normele de drept în raport cu situaţiile concrete;
7.2 Obiectivele specifice
•explicarea şi descrierea principiilor fundamentale, ale normelor de dreptul
familiei, precum şi a mecanismului de aplicare a acestora;
•identificarea izvoarelor dreptului familiei şi aplicarea acestora la un caz concret;
•precizarea importanţei codificării dreptului familiei;
•prezentarea instituţiilor de dreptul familie, a normele juridice care reglementează
raporturile personale şi cele patrimoniale izvorâte din căsătorie, filiaţie şi adopţie,
cât şi raporturile asimilate de lege cu raporturile de familie;
•înţelegerea procedurilor judiciare speciale din materia dreptului familiei;
•analizarea unor speţe de dreptul familiei din practica judecătorească a Înaltei
Curţi de Justiţie şi Casaţie a României şi a altor instanţe judecătoreşti române,
precum şi din practica C.E.D.O.;
•capacitatea de a învăţa, plecând de la o situaţie de fapt dată, redactarea unei
cereri de chemare în judecată, construirea unei probaţiuni, a unei apărări şi a unei
pledoarii; •capacitatea de a susţine un discurs logic, coerent, de a argumenta
opiniile, de a formula concluzii originale, de a utiliza corect limbajul juridic.
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8. Conținuturi
8.1 SI
1. Obiectul de reglementare a dreptului familiei.
Izvoarele de dreptul familiei
2. Dreptul la căsătorie. Analiza condiţiilor de fond,
formă şi procedura încheierii căsătoriei. Nulitatea
absolută şi nulitatea relativă a căsătoriei. Speţe
C.E.D.O.
3. Efectele personale şi efectele patrimoniale ale
căsătoriei. Speţe
4. Desfacerea căsătoriei. Reglementare. Modalități de
desfacere a căsătoriei. Desfacerea căsătoriei pe cale
administrativă. Desfacerea căsătoriei pe cale notarială.
Spețe și analiză dosar de divorț
5. Desfacerea căsătoriei pe cale judecătorească.
Procedura desfacerii căsătoriei. Speţe și analiză dosar
de divorț cu și fără minori.
6. Efectele desfacerii căsătoriei asupra relaţiilor dintre
soţi. Efectele desfacerii căsătoriei asupra relaţiilor
dintre părinţi şi copii. Speţe
7. Dreptul la filiaţie. Stabilirea filiaţiei faţă de mamă.
Statutul juridic al copilului născut din părinţi
necunoscuţi
8. Statutul copilului din căsătorie. Statutul copilului din
afara căsătoriei. Statutul copilului născut prin
reproducere medical asistată. Spețe din jurisprudența
națională
9. Prezumţia de paternitate. Acţiunea în tăgada
paternităţii. Efectele juridice ale admiterii acţiunii.
Speţe C.E.D.O.
10. Recunoaşterea de paternitate. Contestarea în justiţie
a recunoaşterii de paternitate. Acţiunea pentru stabilirea
paternităţii copilului din afara căsătoriei. Efectele
juridice ale admiterii acţiunii. Speţe C.E.D.O.
11. Condiţiile de fond şi procedura adopţiei. Hotărârea
judecătorească de încuviinţare a adopţiei. Efectele
juridice ale adopţiei. Încetarea adopţiei şi efectele
juridice. Analiza unui dosar de aopție. Speţe C.E.D.O.
12. Obligaţia de întreţinere. Condiţii cu privire la
creditorul şi debitorul întreţinerii. Acţiunea în stabilirea
obligaţiei de întreţinere. Recunoaşterea şi executarea
hotărârilor judecătoreşti în materia întreţinerii. Spețe
13. Măsuri de protecţie alternativă a copilului lipsit de
ocrotire părintească. Spețe.

Nr.ore
2

Metode de predare

Observații

2

2
2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

8.2 AT
AT1: Consideraţii despre familie şi dreptul familiei;
încheierea, desfacerea şi desfiinţarea căsătoriei
AT2: Filiaţia; obligaţia legală de întreţinere

Nr.ore
4

8.3 TC
TC1: Spețe privind desfacerea căsătoriei și nulitatea
căsătoriei
TC2: Spețe privind stabilirea paternității și tăgada
paternității
8.4 AA

Nr.ore
10

4

10
Nr.ore

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
- Suport de studiu disponibil pe platforma Sakai
Emese Florian, Dreptul familiei, Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția a VI-a, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2018
Teodor Bodoaşcă, Studii de dreptul familiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018
Marieta Avram, Drept civil. Familia, ediția a II-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016
Ioana Nicolae, Dreptul familiei în context naţional şi în raporturile de drept internaţional privat, Editura Hamangiu,
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Bucureşti, 2014
Bujorel Florea, Vlad Tudor Florea, Dreptul familiei și actele de stare civilă, Editura Hamangiu, București, 2019
Bibliografie de elaborare a suportului de studiu
Emese Florian, Dreptul familiei, Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția a VI-a, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2018
Dan Lupaşcu, Cristina Mihaela Crăciunescu, Dreptul familiei, ediția a 3-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018
Teodor Bodoaşcă, Studii de dreptul familiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018
Marieta Avram, Drept civil. Familia, ediția a II-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016
Mona Pivnicieru, Cătălin Luca, Interesul superior al copilului. Expertiza psihologică în caz de separare /divorț al
părinților, Editura Hamangiu, București, 2016
Radu Ioan Motica, Adina Motica, Dreptul familiei aplicat. Cereri și acțiuni cu caracter nepatrimonial, Editura
Hamangiu, 2015
Ioana Nicolae, Dreptul familiei în context naţional şi în raporturile de drept internaţional privat, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2014
Gabriela Cristina Frenţiu, Dreptul familiei. Practică judiciară conform noului Cod civil. Jurisprudenţa C.E.D.O.,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013
Bujorel Florea, Vlad Tudor Florea, Dreptul familiei și actele de stare civilă, Editura Hamangiu, București, 2019
Marieta Avram (coordonator), Autoritatea părintească (între măreție și decădere), Editura Solomon, București, 2018
Cristina Pop, Divorțul și succesiunile-instrumente juridice de emancipare a femeii în societatea românească, Editura
Universul juridic, București, 2018
Daniela Negrilă, Divorțul prin procedură notarială, Editura Universul Juridic, București, 2014
Radu Chiriță (coordonator), Dreptul la viață privată și de familie, Jurisprudență C.E.D.O., Editura Hamangiu,
București, 2013
Gabriel Boroi, Octavia Spineanu-Matei ş.a., Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, vol. II, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2013
Flavius-Antoniu Baias, Rodica Constantinovici, Eugen Chelaru, Ioan Macovei, Noul Cod civil. Comentariu pe articole,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012
Corneliu Bârsan, Convenţia europeană a drepturilor omului, Comentarii pe articole, vol. I Drepturi şi libertăţi, Editura
All Beck, Bucureşti, 2005
Gabriela Lupşan, Dreptul familiei, Editura Junimea, Iaşi, 2001
Gabriela Lupşan, Instituţia filiaţiei în dinamica dreptului românesc, în ”Dinamica dreptului românesc după aderarea la
Uniunea Europeană”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011
Gabriela Lupşan, Unele aspecte ale filiaţiei în cazul maternităţii de substituţie, în Dreptul, nr. 6/2004
Gabriela Lupşan, Irina Apetrei, Filiaţia în cadrul asistenţei medicale a procreării, în Dreptul, nr. 9/2001
Gabriela Lupşan, Instituţii juridice de protecţie a copilului. Adopţia în Tratat de asistenţă socială, ediţia a II-a, volum
coordonat de George Neamţu, Editura Polirom, Iaşi, 2011
Patrick Courbe, Droit de la famille, Edition Dalloz, Paris, 2008
I.P. Filipescu, Andrei I. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, Ediția a VIII-a revăzută și completată, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2006
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei Dreptul familiei asigură atingerea rezultatelor învățării prin dobândirea competențelor
profesionale necesare ocupațiilor specifice domeniului juridic, conform COR ISCO 08. Conținuturile ştiinţifice ale
temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte centre universitare din ţară şi din
străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul dreptului familiei şi valorifică practica judiciară
recentă şi problematica actuală a reglementării ce interesează instituţii aparţinând dreptului familiei.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Evaluare finală
10.5 TC

Se evaluează răspunsurile
Se evaluează răspunsurile

10.6 AA

Se evaluaează conţinutul
proiectului şi răspunsurile la
întrebări

10.2 Metode de evaluare
Examen scris
Evaluare continua/Teme de
control
Susținere proiect/lucrări practice

10.3 Pondere
din nota finală
50
50

10.7 Standard minim de performanță
• cunoaşterea în proporţie de 50% a informaţiei transmise
Data completării

Semnătura coordonatorului de disciplină
Prof. univ. dr. Gabriela LUPȘAN
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Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament
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