
FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca
1.2 Facultatea Facultatea de Stiinte Politice, Administrative şi ale Comunicării
1.3 Departamentul Departamentul de Administraţie Publică

Extensia Universitară Sf. Gheorghe / Covasna
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe Administrative
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studiu / Calificarea Administraţie Publică

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei ACTE SI PROCEDURI ADMINISTRATIVE DE STARE CIVILA.
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de 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   20
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   20
Tutoriat     8
Examinări     2
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual 88
3.8 Total ore pe semestru 56
3.9 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum  Nu este cazul
4.2 de competenţe  Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 De desfăşurare a 
cursului

          Nu este cazul

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului

          Participarea la cel putin 75% din intalniri



6. Competenţele specifice acumulate
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 Studenții se vor familiariza cu noțiunile și conceptele de bază specifice institutiei actelor
de stare civila.

 Studenții îşi vor însuși noțiunile și terminologia de bază; 
 Studenții vor dobândi capacitatea de a utiliza corect conceptele teoretice și noțiunile de

bază ale acestei institutii;

 Studenții vor înțelege importanța studierii actelor de stare civila ca, parte componenta a 
pregatirii profesionale in domeniul administratiei publice;

 Studentii isi vor insusi procedurile administrative de urmat si vor fi capabili sa le urmeze 
correct.
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le  Dezvoltarea gândirii critice;

 Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză;

 Dezvoltarea abilităţilor de dezbatere şi argumentare.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

 Familiarizarea studenţilor cu realităţile teoretice şi practice din domeniul
actelor si procedurilor administrative de stare civila precum și cu temele
majore din domeniul relatiilor de familie.  

7.2 Obiectivele specifice  Prezentarea  actelor  si  a  procedurilor  administrative  de  stare  civila
raportat la specializarea la care sunt înscrişi studenții, la formarea lor
profesionala.

 Cunoaşterea principiilor ce guverneaza institutia familiei.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
1.Notiuni introductive orivind actele de stare civila. 
Sediul materiei. Identificarea persoanei fizice. 
Numele, dobandirea acestuia si schimbarea sa pe cale 
administrativa. Domiciliul si resedinta.

Expunerea,descrierea,sintetizarea,
analiza,  problematizarea,  studiul
de caz.

2. Starea civila si dovada acesteia.Inregistrarea 
nasterii, a casatoriei si decesului. Eliberarea 
certificatelor de stare civila. Anularea, completarea, 
modificarea sau rectificarea actelor de stare civila. 
Inscrierea mentiunilor. 

Expunerea,descrierea,sintetizarea,
analiza,  problematizarea,  studiul
de caz.

3. Ocrotirea persoanei fizice. Tutela minorului, 
exercitarea acesteia si incetarea sa. Curatela.

Expunerea,descrierea,sintetizarea,
analiza,  problematizarea,  studiul
de caz.

4. Notiunea de familie si functiile sale. Principii ce 
carmuiesc relatiile de familie.

Expunerea,descrierea,sintetizarea,
analiza,  problematizarea,  studiul
de caz.

5. Casatoria.Conditii de fond pozitive si conditii de 
fond negative. Conditii de forma ale casatoriei 
(premergatoare incheierii casatoriei, concomitente si, 

Expunerea,descrierea,sintetizarea,
analiza,  problematizarea,  studiul
de caz.



ulterioare).
6.Nulitatea absoluta si relativa a casatoriei. Efectele 
nulitatii casatoriei.

Expunerea,descrierea,sintetizarea,
analiza,  problematizarea,  studiul
de caz.

7.Regimurile matrimonial. Alegerea regimului 
matrimonial. Modificarea, incetarea si lichidarea 
regimului matrimonial.

Expunerea,descrierea,sintetizarea,
analiza,  problematizarea,  studiul
de caz.

8. Desfacerea casatoriei. Modalitati de desfacere a 
casatoriei. Procedura divortului (pe cale 
administrativa, notariala, judiciara). Efectele desfacerii
casatoriei cu privire la relatiile personale dintre soti si 
cele cu privire la relatiile dintre parinti si copiii lor 
minori.
Verificare pe parcurs. Ultima saptamana din luna 
noiembrie.

Expunerea,descrierea,sintetizarea,
analiza,  problematizarea,  studiul
de caz.

9. Rudenia si afinitatea. Gradul de rudenie, dovada 
rudeniei, efecte. Dovada afinitatii, grade de afinitate, 
efecte.

Expunerea,descrierea,sintetizarea,
analiza,  problematizarea,  studiul
de caz.

10. Filiatia. Filiatia fata de mama. Stabilirea filiatiei 
fata de mama prin faptul nasterii.Stabilirea filiatiei fata
de mama prin recunoastere.Stabilirea filiatiei fata de 
mama prin hotarare judecatoreasca. Filiatia fata de 
tata.Filiatia fata de tata a copilului din casatorie. 
Filiatia fata de tata a copilului din afara casatoriei.

Expunerea,descrierea,sintetizarea,
analiza,  problematizarea,  studiul
de caz.

11. Adoptia.Principiile adoptiei.Conditii de fond cu 
privire la persoana adoptatului si conditii de fond cu 
privire la persoana / familia adoptatoare. Impedimente 
la adoptie.

Expunerea,descrierea,sintetizarea,
analiza,  problematizarea,  studiul
de caz.

12. Procedura adoptiei interne. Procedura adoptiei 
international. Efectele adoptiei. Incetarea adoptiei.

Expunerea,descrierea,sintetizarea,
analiza,  problematizarea,  studiul
de caz.

13.Autoritatea parinteasca. Drepturile si indatoririle 
parintesti. Exercitarea autoritatii parintesti si decaderea
din exercitiul drepturilor parintesti.

Expunerea,descrierea,sintetizarea,
analiza,  problematizarea,  studiul
de caz.

14. Obligatia legala de intretinere, persoanele intre 
care exista aceasta obligatie si ordinea in care se 
datoreaza.Conditiile obligatiei de intretinere. Stabilirea
si executarea obligatiei de intretinere. 
Verificare pe parcurs (ultima saptamana din semestru),
din bibliografia obligatorie.

Expunerea,descrierea,sintetizarea,
analiza,  problematizarea,  studiul
de caz.

Bibliografie:
- Drept civil. Familia, Marieta Avram, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2013;
- Curs de dreptul familiei, Lucia Irinescu, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2015.

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii
1.Discutii ce privesc cunoasterea actelor de stare civila, a 
identitatii persoanei fizice. 

Dezbaterea  notiunilor.Asimilarea
unor  notiuni  teoretice  proprii
dreptului familiei.

2.Discutii raportate la procedura de inregistrare a nasterii,
a casatoriei si a decesului. Discutii privind procedura de 
urmat, pentru cazul inscrierii mentiunilor pe actele de 
stare civila.

Problematizarea unor studii de caz.

3.Discutii ce privesc cunoasterea institutiilor tutelei si a 
curatelei. 

Dezbaterea  si  aprofundarea
institutiilor  prezentate  in  cadrul
cursului.

4.Cunoasterea functiilor familiei, a principiului ocrotirii Dezbaterea  si  aprofundarea



casatoriei si a familiei, a principiului casatoriei liber 
consimtite intre soti, a aceluia al monogamiei, a egalitatii 
in drepturi si obligatii a sotilor, al interesului superior al 
copilului, a principiului egalitatii in drepturi a sotilor.

principiilor.

5.Cunoasterea dispozitiilor legale cu privire la conditiile 
de fond si de forma ale casatoriei.

Dezbaterea  conditiilor  de  fond
positive  si  a  impedimentelor  la
casatorie.Dezbaterea  formalitatilor
premergatoare,  concomitente  si
ulterioare incheierii casatoriei 

6.Cunoasterea cazurilor de nulitate a casatoriei si a 
efectelor acestora.
7.Discutii  ce  privesc  aprofundarea  regimurilor
matrimoniale  si  cunoasterea  dispozitiilor  legale  ce  le
reglementeaza.  

Dezbaterea  nulitatilor  si
problematizarea unor studii de caz.
Se  insista  pentru  cunoasterea
cadrului  legal,  a  indeplinirii
conditiilor de fond si de forma.

8.Procedura de urmat in cazul desfacerii casatoriei prin 
raportare la conditiile cerute pentru indeplinirea acesteia 
pe cale administrativa sau  notariala.Efectele desfacerii 
casatoriei, in ceea ce priveste numele sotilor sidrepturile 
sotului divortat.Efectele desfacerii casatoriei, in ceea ce 
priveste exercitarea autoritatii parintesti, locuinta 
copilului si dreptul la relatiile personale.
Elaborarea si predarea unei lucrari (ultima saptamana din 
luna noiembrie).Evaluarea lucrarilor. Discutarea 
rezultatelor.

9.Discutii purtate in scopul cunoasterii temeinice a 
institutiei rudeniei si a afinitatii.

10.Discutiile au ca scop aprofundarea institutiei filiatiei 
fata de mama, prin faptul nasterii, prin recunoastere, prin 
hotareae judecatoreasca. Se insista pentru asupra timpului
legal al conceptiei copilului si a prezumtiei de paternitate.
Privesc, stabilirea filiatiei fata de tata a copilului din afara
casatoriei.

11.Discutii ce au ca scop aprofundarea institutiei adoptiei
si insusirea principiilor ce guverneaza adoptia. 

12.Este  avuta  in  vedere,  stabilirea  adoptiei  interne  ca
finalitate  a  planului  individualizat  de  protectie  a
copilului.  Potrivirea  dintre  copil  si  persoana,  dupa caz,
familia adoptatoare. 

13.Discutiile  privesc  continutul  autoritatii  parintesti,  a
drepturilor si indatoririlor parintesti cu privire la persoana
copilului si cu privire la patrimonial acestuia. Exercitarea
autoritatii  parintesti  si  sanctiunile  ce  intervin  pentru
neindeplinirea  sau  indeplinirea  necorespunzatoare  a
indatoririlor parintesti. 

14.  Discutiile  privesc  insusirea  conditiilor  generale  ale
obligatiei legale de intretinere si stabilirea si executarea

Raportarea  procedurii  desfacerii
casatoriei  la  modalitatile  acesteia,
prin  prezentarea  de  studii  de  caz
(spete).  Aprofundarea  efectelor
desfacerii  casatoriei,  in  special  a
acelora  ce  privesc  relatiile
personale.
Discutii, precizari.

Prezentarea,  in  concret,  a
mijloacelor de dovada a rudeniei si
afinitatii. Prezentarea unor exemple
adaptate  nivelului  cunoasterii
acumulat.

Dezbaterea si problematizarea unor
studii de caz.

Dezbaterea si problematizarea unor
studii de caz.

Dezbaterea  si  problematizarea  de
studii de caz.

Dezbaterea si problematizarea unor
studii de caz.

Dezbaterea si problematizarea unor
studii de caz.



obligatiei  legale de intretinere intre diferite categorii  de
persoane.  
Elaborarea si predarea unei lucrari pe baza bibliografiei
(ultima  saptamana  din  semestru).  Evaluarea  lucrarilor.
Discutarea rezultatelor.  

Discutii, precizari.

Bibliografie:
-Dreptul familiei. Regimuri matrimonial. Sinteze. Texte grila, Oana Ghita,Roxana Gabriela 
Albastroiu, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2013;

            -Dreptul familiei in context national si in raporturile de drept international privat, Ioana Nicolae, Ed. 
Hamangiu, Bucuresti, 2014.

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

  Conţinutul cursului corespunde nevoilor de formare ale studenţilor, fiind coroborat atât
cu specificul angajatorilor reprezentativi din domeniul administraţiei publice locale şi
centrale,  cât  şi  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice  şi  asociaţiilor
profesionale din domeniu.

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

nota finală
10.4 Curs Verificare pe parcurs din 

material parcursa pana in 
saptamana 8.

Text grilacu 9 intrebari. 20%

Verificare pe parcurs din 
bibliografia obligatorie.

Sustinerea examenului final.

   Text grilacu 9 intrebari.

Text grila cu 18 intrebari

             20%

              30%

10.5 Seminar/laborator Elaborarea unei lucrari de 4 
pagini pe o tema stabilita de 
comun acord

 15%

Elaborarea unei lucrari de 4 
pagini pe o tema stabilita de 
comun acord pe baza 
bibliografiei.

15%

10.6 Standard minim de performanţă

 Sustinerea examenului final
 Participarea la una din cele doua verificari pe parcurs
 Elaborarea ambelor lucrari de seminar

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar
15.09.2015 ............................... ...................................

Data avizării în departament            Semnătura directorului de departament
........................................... …............................


