
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea / Departamentul Teologie Ortodoxă  
1.3 Departamentul Teologie 
1.4 Domeniul de studii Teologie 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studii/Calificarea Familia creştină contemporană 

  
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei FUNDAMENTELE BIBLICE ALE FAMILIEI 
2.2 Titularul activităţilor de curs CONF. DR. PR. ILIE MELNICIUC – PUICA 
2.3 Titularul activităţilor de seminar CONF. DR. PR. ILIE MELNICIUC – PUICA 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OB 

 
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 45 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 45 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 48 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi................................... 2 
3.7 Total ore studiu individual 144  
3.9 Total ore pe semestru 200 
3. 10 Numărul de credite 8 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum STUDIUL NOULUI TESTAMENT 

4.2 de competenţe Noţiuni de interpretare biblică 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1. de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu tablă, laptop, videoproiector 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului 

Sală de curs dotată cu tablă, laptop, videoproiector, soft LOGOS 

 



 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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C1  Proiectarea şi realizarea cadrului general specific de documentare, informare şi cercetare teologică: 
culegerea, prelucrarea şi analiza datelor care se vor regăsi în aplicaţiile studierii scrierilor istoric-
exegetice ale Noului Testament cu referire la familie 
C2 Înţelegerea şi utilizarea elementelor de limbaj specific domeniului teologic, a materialelor şi 
tehnicilor folosite la  studierea textului Noului Testament cu referire la familie. 
C3 Identificarea, analiza şi descrierea factorilor ce conduc la interpretarea problematicii familiei 
conform Noului Testament. 
C4 Diagnoza problemelor ce conduc la interpretări confesionale ale problematicii familiei  conform 
Noului Testament şi metodologia de aplicare a unor criterii ştiinţifice corecte.  
C5 Soluţionarea unor teme biblice sensibile, din perspectivă ortodoxă (implementarea şi asimilarea 
tehnicilor specifice). 
C6 Consiliere profesională şi de integrare comunitară   

C
o
m

p
e
te

n
ţe

  

tr
a
n

sv
e
r
sa

le
 C1. Deprinderea  strategiilor de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, într-un cadru liber ales, sub 

o strictă observaţie calificată de specialitate 
C2. Asimilarea  tehnicilor de relaţionare în grup, dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare 
interpersonală şi asumarea rolurilor specifice în desfăşurarea activităţilor teologice, în echipă. 
C3. Informarea şi cunoaşterea continuă prin intermediul  metodelor şi tehnicilor adecvate de învăţare în 
domeniul teologic, conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Studentul să cunoască si să înţeleagă conceptele de bază referitoare la Noul 
Testament, limbajul şi exegeza ortodoxă a Sfintelor Evanghelii 

7.2 Obiectivele specifice Studentul să îşi dezvolte abilităţile de a aplica şi corela in mod corect 
cunostinţele acumulate pentru rezolvarea diferitelor probleme legate de 
studiul biblic individual şi comunitar, privind problematica familiei 
- Studentul să fie capabil să folosească textul istorico-exegetic al Noului 
Testament 
- Studentul să poată identifica principalele surse textuale pe care le folosim 
în exegeza şi argumentaţia biblică despre familie 
- Studentul să poată expune punctele de credinţă exprimate în textul 
Sfintelor Evanghelii 
- Studentul să  poată prezenta conceptele biblico-teologice în manieră 
discursiv-analitică, cu referire specială la textele noutestamentare referitoare 
la familie  

8. Conţinuturi 

 
8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Sensul cuvintelor “bărbat” şi “femeie” în exprimarea Sfintelor 
Evanghelii  

Prelegerea participativă, 
problematizarea, expunerea 
interactivă. 

2h 

Sensul cuvintelor “bărbat” şi “femeie” în gândirea paulină  Prelegerea participativă, 
problematizarea, expunerea 
interactivă. 

2h 

Fecioria – sfat şi deziderat (Lc. 1-2; Fapte 21; I Cor. 7)  Prelegerea participativă, 
exemplificarea. 

2h 

Căsătoria, de la regulile iudaice la cele greco-romane  Prelegerea participativă, 
problematizarea, expunerea 
interactivă, exemplificarea. 

2h 

Căsătoria – combinare a principiilor legale cu cele morale  Prelegerea participativă, 
dezbaterea, problematizarea.  

2h 



 

Naşterea de prunci şi creşterea duhovnicească  Prelegerea participativă, 
problematizarea, expunerea 
interactivă, exemplificarea. 

2h 

Creşterea şi educarea copiilor  Prelegerea participativă, 
problematizarea, expunerea 
interactivă, exemplificarea. 

2h 

Familia extinsă (sclavi, slujitori, bunici)  Prelegerea participativă, 
dezbaterea, problematizarea.  

2h 

Depăşirea valorilor sociale prin valorile moral-creştine în 
familie  

Prelegerea participativă, 
problematizarea, expunerea 
interactivă, exemplificarea. 

4h 

Căsătoria cu persoane de altă confesiune/religie  Prelegerea participativă, 
problematizarea, expunerea 
interactivă, exemplificarea. 

2h 

Ascultarea şi întrajutorarea în familie  Prelegerea participativă, 
problematizarea, expunerea 
interactivă. 

2h 

Scindarea familiei prin divorţ  Prelegerea participativă, 
exemplificarea. 

2h 

“Vor fi amândoi un trup” versus familia cu parteneri de acelaşi 
gen  

Prelegerea participativă, 
problematizarea, expunerea 
interactivă, exemplificarea. 

2h 

 
Bibliografie: 
Arion, Magistr. Leon Gh., Concepţia paulină despre Biserică cu privire specială la Epistola către Efeseni, S.T. 7-
8/1975, p. 402-417 
Bălana, Magistr. Gh., Sf. Ap. Pavel şi creştinii din Corint, S.T. 7-8/1957, p. 479-495 
Băran-Pescaru, Adina, Familia azi. O perspectivă sociopedagogică, Aramis, Bucureşti, 2004. 
P. S. Callistrat Bârlădeanu, Familia creştină, în BOR, 1904, nr. 6, p. 628-638 
† Ciobotea Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Naşterea Domnului – Binecuvântarea familiei, în vol. 
Daruri de Crăciun – înţelesuri ale sărbătorii Naşterii Domnului, Editura Trinitas, Iaşi, 2005. 
Chialda, Diac., Asistent, Mircea, Îndatoriri moral-sociale după Decalog, în ST, 1959, nr. 9-10, p. 603-621 
Coman, Pr. Dr. Vasile, Familia în lumina Sf. Scripturi, M.B. 1-3/1967, p. 15-22 
Evdochimov, Paul, Femeia şi mântuirea lumii, Editura Christiana, Bucureşti, 1995; 
Ford, David, Ford, Mary, Căsătoria, cale spre sfinţenie. Vieţile sfinţilor căsătoriţi, în româneşte de Constantin 
Făgeţan, Σοφία, Bucureşti, 2001 
Gheorghiu, Prof. Vasile, Sf. Evanghelie de la Matei cu comentar vol I-III, Cernăuţi, 1933 
Manolache, Anca, Statutul femeilor în mesajul lui Hristos, A.B. 7-9/1992, p. 51-82 
Marcu, Pr. Prof. Grigorie, Întâlnirea din Cana Galileii, S. T. 1-2/1961, p. 32-40 
Marcu, Pr. Prof. Grigorie, „Omul cel nou” în concepţia antropologică a Sf. Ap. Pavel, S.T.7-8/1951, p. 417-492 
Mazilescu, Drd. Gr., Învăţătura despre familie în epistolele pauline, M.O. 3-4/1974, p. 279-287 
Mihoc, Constantin, Taina căsătoriei şi familia creştină în învăţăturile marilor Părinţi ai Bisericii din secolul IV, 
Editura Teofania, Sibiu, 2002 
Mihoc, V.,  Căsătoria şi familia în lumina Sf. Scripturi. Naşterea de prunci, scop principal al căsătoriei, M.A. 9-
10/1985 
Mihoc, V.,  Epistola Sf. Ap. Pavel către Galateni, S.T. 3-4 şi 5-6/1983 
Mihoc, Pr. Asist. Vasile, Unitatea creştinilor în Hristos şi prin Biserică după Epistola către Efeseni, M.A. 1-
3/1976, p. 104-113 
 
 



 

Mladin, Nicolae, Familia creştină, în vol. Studii de Teologie morală, Ed. Arhiepiscopiei Sibiului, Sibiu, 1996; 
Munteanu, Pr. Prof. Liviu G., Predica de pe munte, Cluj, 1932 
Nicolaescu, Diac. Prof. N., Actualitatea epistolei I către Corinteni, S.T. 1-2 şi 3-4/1951, p. 61-99 şi 167-213 
Nişcoveanu, Pr. Magistrand, Mircea, Aspecte din viaţa creştină în comentariul Sfântului Ioan Gură de Aur la 

Epistolele Pastorale, în GB, 7-8, 1964, p. 671-684 
Petrescu, Pr. Prof. Nicolae, Epistola către Efeseni, cap. 5, 32-33 – note exegetice, M.O. 1-2/1967, p. 3-27 
Stamatoiu, Dionisie, Raportul dintre Legea Veche şi cea Nouă după Predica de pe Munte, M.O. 7-9/1979 
Stoleru, Pr. Doctorand Nicolae, Viaţa morală a soţilor în cadrul unirii conjugale, în: S.T. 1974, 7-8, p. 534 
Teşu, Pr. prof. dr., Ioan, Familia contemporană - între ideal și criză, Doxologia, Iași, 2011 
Verzan, Sabin, Epistola I către Timotei a Sf. Ap. Pavel, S.T. 3-4/1988 
Verzan, Pr. Sabin, Familia în lumina învăţăturii Noului Testament, M.O. 9-10/1954, p. 511-525 
Verzan, Pr. Sabin, Predica de pe Munte – izvor de învăţături pentru viaţa creştină, G.B. 1-2/1958, p. 78-98 
Viezuianu, Drd. D., Sensul noţiunii de Biserică după epistolele pauline, G.B. 11-12/1975, p. 1252-1263 
Vizitiu, pr. Mihai, Familia în învăţătura Mântuitorului şi a Sfinţilor Apostoli, în în: Familia creştină azi,  Editura 
Trinitas, Iaşi, 1995. 
Zăgrean, Arhid. Prof. Ioan, Principii de morală creştină în Predica de pe Munte, M.A. 1-3/1963, p. 161-187 
 
 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
Analiza semantică a termenilor greceşti şi latini referitor la familie  Analiză pe text; soft Logos; 

laptop şi videoproiector 
4h 
 
 

Drepturi şi obligaţii ale familiei în lumea greco-romană  Analiză pe text; soft Logos; 
laptop şi videoproiector 

2h 

Corectarea moralei antice în familie, prin aplicarea moralei creştine  Analiză pe text; soft Logos; 
laptop şi videoproiector 

2h 

Instituţia fecioriei în societate şi prelungirea ei în monahism  Analiză pe text; soft Logos; 
laptop şi videoproiector 

2h 

„ Mire” şi „mireasă” conform Noului Testament  Analiză pe text 4h 
Distincţia noutestamentară între „fiu” şi „copil”  Analiză pe text 2h 

Educaţia în familie, conform Epistolelor pauline  Analiză pe text 2h 
Limitarea socială a familiei şi libertatea duhovnicească conform 
Epistolei I către Timotei  

Analiză pe text 2h 

Prietenii şi auxiliarii sociali ai familiei (slujitori, iconomi, etc)  Analiză pe text 2h 
Solidaritate sau divorţ în familie?  Discuţie frontală. 2h 
Criza familiei antice, prelungită în contemporaneitate (Rom. 1-2; I 
Cor 5-7; 11)  

Analiză pe text; soft Logos; 
laptop şi videoproiector 

2h 

Bătrânii familiei  Analiză pe text; laptop şi 
videoproiector 

2h 

Bibliografie: 

Mihoc, V.,  Epistola Sf. Ap. Pavel către Galateni, S.T. 3-4 şi 5-6/1983. 
Mihoc, pr. Ioan, O introducere în Noul Testament, Ed. Univ. Reşiţa, 2011. 
Nicolaescu, Diac. Prof. N., Actualitatea epistolei I către Corinteni, S.T. 1-2 şi 3-4/1951, p. 61-99 şi 167-213 
Verzan, Sabin, Epistola I către Timotei a Sf. Ap. Pavel, S.T. 3-4/1988. 
 
 
 
 



 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
Conţinutul disciplinei corespunde cerinţelor academic şi confesionale din România, prin aprofundarea practică a 
teoriei exegetice. Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au  avut loc întalniri 
cu reprezentaţi eclesiastici şi profesori de specialitate din domeniul biblic. 
 
 
10. Evaluare 
 
Tip activitate 

 
10.1 Criterii de evaluare 

 
10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere 
din nota finală 

 
10.4 Curs 

- corectitudinea si completitudinea cunostinţelor;  
gradul de asimilare al limbajului de specialitate. 
 

Evaluare scrisă (finală în 
sesiunea de examene):  
 

60% 
 

 Participarea activă la cursuri.  
 

10% 
 
10.5 Seminar/ 
laborator 

criterii ce vizează aspectele atitudinale: coerenţa 
logică; interesul pentru studiul individual 
 

Aplicaţia pe un text biblic dat, 
concretizată printr-o traducere 
sau analiză proprie elaborată în 
scris. 

30% 

   
10.6 Standard minim de performanţă 
cunoasterea elementelor fundamentale aplicate în exegeza textelor despre familie din Noul Testament 

 
 
 
 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
 
25.09.2020 Conf. dr. Ilie Melniciuc Puica                     Conf. dr. Ilie Melniciuc Puica 
    
 
 
Data avizării în catedră   Semnătura şefului catedrei 
02.10.2020  Conf. dr. Iulian Constantin Damian 
 
 


