
FIŞA DISCIPLINEI 

 
 

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Balţi Denumire unităţii de curs 

Facultatea Drept şi Ştiinţe Sociale 
Dreptul familiei 

Catedra Drept  

Domeniul general de 

studiu 
38. Drept 

Categoria disciplinei 

U 

Semestrul (1-8):   

 

 Domeniul de formare 

profesională la ciclul I 

Disciplină de orientare 

socioumanistică 
  

Denumirea specialităţii  
Tipul unităţii de curs 

A 

 

I. Structură disciplină 

Număr de ore/săptămână Credite 
Total ore/ 

Semestru
 

Total ore de 

activitate 

individuală
 

Forma de 

evaluare 

(C/Exs/Exo/Eec/T)
 

Limba de 

predare 

Curs Sem. Lab. Proiect 
3 45 45 Exs Româna 

2 3 - - 

 

II. Personal didactic 

 Gradul 

didactic 

Titlul 

ştiinţific 
Prenumele şi numele 

Încadrarea 

(titular/cumul) 

Curs conf. univ. dr. Veaceslav Pînzari titular 

Seminar lect. univ. dr. Sergiu Boca  titular 

Laborator   -    

 

III. Precondiţii de accesare a disciplinei (se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior) 

Teoria generală a dreptului, Introducere în dreptul civil, Drepturile reale, Teoria generală a obligaţiilor 

 

IV. Obiectivele disciplinei (maximum 10 rânduri, în corelare cu obiectivele şi misiunea specializării, exprimate 

prin deprinderi, aptitudini şi competenţe) 

- să cunoască la perfecţie legislaţia şi să interpreteze corect normele juridice ce reglementează 

instituţiile dreptului familiei; 

- să identifice particularităţile naşterii, existenţei şi stingerii raporturilor juridice de dreptul 

familiei;  

- să posede cunoştinţe teoretice temeinice privind instituţiile dreptului familiei, cum ar fi: 

căsătoria, condiţii de fond, de formă şi efectele căsătoriei, desfiinţarea, încetarea sau desfacerea 

căsătoriei, filiaţia faţă de mamă şi faţă de tată, obligaţia legală de întreţinere, adopţia, ocrotirea 

părintească etc.;   

- să poată realiza corelaţia dintre doctrina şi practica judiciară în materia instituţiilor dreptului 

familiei; 

- să aplice cunoştinţele teoretice şi reglementările legale la situaţiile concrete din practică. 

 

V. Tematica disciplinei 

Curs 

Noţiuni introductive. Căsătoria. Desfiinţarea căsătoriei. Efectele căsătoriei. Încetarea şi 

desfacerea căsătoriei. Filiaţia. Adopţia. Obligaţia legală de întreţinere. Ocrotirea 

părintească.    

Seminar 

Noţiuni introductive. Căsătoria. Desfiinţarea căsătoriei. Efectele căsătoriei. Încetarea şi 

desfacerea căsătoriei. Filiaţia. Adopţia. Obligaţia legală de întreţinere. Ocrotirea 

părintească.    

Laborator  

 

VI. Bibliografie minimală obligatorie
 



1. Pînzari V., Dreptul familiei (note de curs), Editura Universitas, Chişinău, 2000; 

2. Florian E., Pînzari V., Căsătoria în legislaţia României şi a Republicii Moldova, Editura Sfera 

Juridică, Cluj-Napoca, 2006; 

3. Florian E., Dreptul familiei, Editura C.H.BECK, Bucureşti, 2006. 

 

VII. Metode didactice folosite 

Prelegerea, explicaţia, dezbaterea, studii de caz, elaborarea mostrelor de declaraţii de căsătorie, contracte 

matrimoniale, cereri de divorţ, adopţie, pensie alimentară, stabilirea filiaţiei etc. 

 

VIII. Evaluare 

Pre-condiţii participare si efectuarea activităţilor în cadrul orelor de seminar 

 Modalităţi şi mijloace de evaluare Procent din nota finală 

Evaluare finală: Examen oral  40% 

Evaluare 

curentă 

Seminar Teste, speţe 60% 

Laborator -   

Teza de an -   

 

 

Data avizării, 

 

 

Şeful Catedrei de Drept                            conf. univ. dr., Elena Botnari 

 

      

 Titular curs,                                                                                                       conf. univ. dr., Veaceslav Pînzari 

          

 


