
 1 

FISA DISCIPLINEI 
2020-2021 

 

Denumirea disciplinei DREPTUL FAMILIEI ŞI REGIMURI MATRIMONIALE 
Codul 

disciplinei 
D.D.3.6.11. 

Anul de studiu III Semestrul* 6 Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DG - generală, DS - de specialitate, DE - economică/managerială, DU - umanistă 
DS 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob. Numărul de credite 6 

Total ore din planul de învăţământ 70 Total ore studiu individual 64 Total ore pe semestru 134 

Titularul disciplinei Prof. univ. dr. Marieta Avram, Conf. univ. dr. Cristina-Mihaela Nicolescu  

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 

 

Facultatea DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 

planul de învăţământ 

 (Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  14 

săptămâni  x 2 h de curs pe săptămână) 

Departamentul DREPT PRIVAT 

Domeniul fundamental de 

ştiinţă, artă, cultură 
ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 

universitare de licenţă 
DREPT 

 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii  
 
 70 42 28   

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

  

 
Discipline  

anterioare 

Obligatorii 

(condiţionate) 

 

----- 

 

Recomandate 

 

DREPT CIVIL. TEORIA GENERALĂ (ANUL I, SEM. I) 

DREPT CIVIL.PERSOANELE (ANUL I, SEM. II) 

DREPT CIVIL. DREPTURILE REALE (ANUL II, SEM. III) 

DREPT CIVIL. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR (ANUL II, SEM. IV) 

 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 4  8. Pregătire prezentări orale 4 

2. Studiu după manual, suport de curs 6  9. Pregătire examinare finală 22 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 6  10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 4  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  

SEMINAR şi/sau LABORATOR 
6  12. Documentare pe INTERNET 2 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 4  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregătire lucrări de control 4  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 64 
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării) 

Competenţe specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice disciplinei) 

  Noţiunea de familie şi căsătorie, originea şi evoluţia acestora  

 Căsătoria şi efectele sale, nepatrimoniale şi patrimoniale 

 Rudenia, filiaţia, adopţia, afinitatea 

 Obligaţia de întreţinere 

 Ocrotirea minorului 

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

conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

  Regimul juridic actual al relaţiilor de familie, din căsătorie sau din afara ei, aşa cum este 

reglementat de Codul civil şi de alte acte normative 

 Explicarea procesului de evoluţie în reglementarea şi aplicarea acestui regim juridic, 

importanţa sa în cadrul societăţii contemporane 

 Interpretarea normelor juridice şi analizarea jurisprudenţei în materie 

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

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

  Raportul dintre diversele instituţii care alcătuiesc dreptul familiei 

 Dezvoltarea abilităţii de a aplica în practică elementele teoretice dobândite   

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) 

  Înţelegerea importanţei regimului juridic general al relaţiilor de familie 

 Dezvoltarea unei axiologii a relaţiilor de familie, înţelegerea şi promovarea ideii că dreptul la 

viaţa de familie este un drept fundamental al omului 

 Dezvoltarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea teoretică şi practică în domeniu, 

cunoaşterea evoluţiei legislative în materie – condiţii indispensabile pentru o abordare 

corectă, ca practician al dreptului, a nenumăratelor situaţii concrete care implică instituţia 

familiei  

Programa analitică 

Cursul I 

A. Relaţiile de familie  

1. Noţiunea relaţiilor de familie. Familia – fenomen social 

2. Noţiunea juridică şi cea sociologică de familie 

3. Funcţiile familiei 

4. Importanţa relaţiilor de familie 

 

B. Noţiunea şi principiile generale ale dreptului familiei 

1. Definiţia dreptului familiei 

2. Obiectul dreptului familiei 

3. Dezvoltarea dreptului familiei 

4. Principiile dreptului familiei 

5. Corelaţia dintre dreptul familiei şi celelalte ramuri de drept 

 

C. Căsătoria  

1. Noţiunea, caracterele şi natura juridică a căsătoriei 

2. Libertatea matrimonială 

 

Cursul II 
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                  Căsătoria (continuare) 

       

3. Cerinţele legale pentru încheierea căsătoriei 

4. Efectele căsătoriei cu privire la relaţiile personale dintre soţi şi la capacitatea de 

exerciţiu 

 

Cursul III 

      Desfiinţarea căsătoriei 

1. Cauzele de nulitate 

2. Efectele nulităţii. Căsătoria putativă 

 

Cursul IV 

A. Încetarea căsătoriei 

B. Desfacerea căsătoriei 

1. Cazurile de desfacere a căsătoriei  

2. Efectele divorţului  

2.1. Efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soţi 

2.2. Efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soţi 

2.3. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori 

                   

Cursul V  

A. Introducere în dreptul regimurilor matrimoniale 

1. Noţiunea, fundamentul  şi natura juridică a regimului matrimonial 

2. Principiile regimurilor matrimoniale 

3. Clasificarea regimurilor matrimoniale 

B. Convenţia matrimonială 

1. Noţiunea şi natura juridică a convenţiei matrimoniale 

2. Delimitarea convenţiei matrimoniale de alte instituţii 

3. Încheierea convenţiei matrimoniale 

3.1. Condiţiile de fond 

3.2. Condiţiile de formă 

4. Desfiinţarea şi ineficacitatea convenţiei matrimoniale 

5. Opozabilitatea convenţiei matrimoniale. Formalităţi de publicitate 

6. Efectele convenţiei matrimoniale 

 

Cursul VI  

Regimul primar imperativ 

1. Noţiunea, natura juridică şi trăsăturile regimului primar imperativ 

2. Regimul primar imperativ în situaţia normală 

2.1. Interdependenţa vieţii de familie. Locuinţa familiei. Cheltuielile căsătoriei 

2.2. Independenţa economică şi socială a soţilor 

3. Adaptarea regimului matrimonial în situaţia de criză 

3.1. Extinderea judiciară a puterilor unuia dintre soţi 

3.2. Limitarea judiciară a puterilor unuia dintre soţi 

 

Cursul VII 

Regimul comunității legale 

1. Caracterizare generală 

1.1. Principiile regimului matrimonial al comunităţii legale 

1.2. Trăsăturile regimului matrimonial al comunităţii legale 

2. Structura patrimoniului fiecărui soţ   

 

     

Cursul VIII 

Regimul comunității legale (continuare) 

3. Funcţionarea regimului comunităţii legale 
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4. Partajul bunurilor comune în timpul căsătoriei 

5. Încetarea şi lichidarea regimului comunităţii legale 

     

Cursul IX 

A. Regimurile convenţionale reglementate de Codul civil român 

1. Regimul comunităţii convenţionale 

1.1. Clauze referitoare la compoziţia comunităţii 

1.2. Clauze de modificare a gestiunii bunurilor 

1.3. Clauze privind lichidarea şi partajul comunităţii 

2. Regimul separaţiei de bunuri 

B. Modificarea regimului matrimonial 

1. Delimitări conceptuale 

2. Modificarea convenţională a regimului matrimonial 

3. Modificarea judiciară a regimului comunităţii de bunuri 

 

Cursul X 

A. Rudenia şi afinitatea  

                    1. Rudenia firească şi dovada rudeniei 

                     2. Rudenia creată prin adopţie şi dovada ei 

                     3. Afinitatea şi dovada ei 

                     B. Filiaţia  

                    1. Noțiuni generale 

                     2. Filiaţia faţă de mamă 

                     3. Filiaţia faţă de tată 

3.1. Timpul legal al concepţiunii copilului 

3.2. Paternitatea copilului din căsătorie 

 

Cursul XI           

   Filiaţia (continuare) 

 3.3.  Filiaţia faţă de tatăl din afara căsătoriei                      

4. Reproducerea asistată medical 

5. Situaţia legală a copilului 

 

Cursul XII   

Adopţia   

                    1. Noţiunea adopţiei 

                     2. Cerinţele legale pentru încheierea adopţiei 

                     3. Natura juridică a adopţiei 

                     4. Efectele adopţiei 

                     5. Încetarea adopţiei 

         

Cursul XIII 

Obligaţia legală de întreţinere 

1. Consideraţii generale 

1.1. Noţiunea şi fundamentul obligaţiei legale de întreţinere 

1.2. Persoanele între care există obligaţia legală de întreţinere 

1.3. Ordinea în care se datorează întreţinerea 

2. Condiţiile generale 

2.1. Condiţii privitoare la creditorul obligaţiei legale de întreţinere 

2.2. Condiţii privitoare la debitorul obligaţiei legale de întreţinere 

3. Modalităţi de executare 

4. Stingerea obligaţiei legale de întreţinere 

5. Caracterele juridice 
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Cursul XIV 

Ocrotirea minorului prin părinţi. Autoritatea părintească 

1. Noţiune. Natura juridică a drepturilor părinteşti 

2. Principiile şi durata autorităţii părinteşti 

3. Conţinutul autorităţii părinteşti 

4. Răspunderea părinţilor  pentru neîndeplinirea îndatoririlor părinteşti 

               

 

Bibliografia Obligatorie: 

1. Codul civil (Legea nr. 287/2009, M.Of. nr. 505 din 15.07.2011); 

2. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul  

civil, M. Of. nr. 409 din 10.06.2011; 

3. M. Avram, „Drept civil. Familia”, ed. a 2-a revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 

2016; 

4. C. Nicolescu, „Dreptul familiei”, Ed. Solomon, Bucureşti, 2020; 

5. E. Florian, M. Avram  (coord.), ”Fișe de drept civil. Dreptul familiei”, Editura Universul 

Juridic, București, 2018; 

6. Fl. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coordonatori), „Noul Cod  

civil. Comentariu pe articole”, ed. a 2-a revizuită și adăugită, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 

2014. 

 

Facultativă: 

1. I. P. Filipescu, „Tratat de dreptul familiei”, ediţia a VIII-a, revăzută şi completată,  

Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006; 

2. E. Florian, „Dreptul familiei”, ediţia a VI-a, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2018; 

3. M. Avram, C. Nicolescu, „Regimuri matrimoniale”, Ed. Hamangiu, Bucureşti,  

2010;  

4. C. Nicolescu, „Regimurile matrimoniale convenţionale în sistemul noului Cod civil  

român”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012; 

5. G.C. Frenţiu, „Comentariile Codului civil. Familia”, Ed. Hamangiu, Bucureşti,  

2012; 

6. Fr. Terré, Ph. Simler, „Droit civil. Les régimes matrimoniaux”, 7e édition, Dalloz,  

Paris, 2015; 

7. Ph. Malaurie, H. Fulchiron, „La famille”, 5e édition, L.G.D.J., Paris, 2016.  
 

Lista materialelor 

didactice 

necesare 

 
 
 
--------- 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen (evaluarea finală) 

100 % 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator - 

 
- testarea periodică prin lucrări de control  - 
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- testarea continuă pe parcursul semestrului 
Punctaj suplimentar (bonificație) – 

maxim 1.5p 
 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc - 

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă 

şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 

  

Examen: Lucrare scrisă, alcătuită din 30 de întrebări tip grilă, cu trei răspunsuri posibile, dintre care unul sau două 

pot fi corecte. 

În cazul în care contextul epidemiologic o va impune, examinarea se va realiza on-line, păstrându-se aceeași 

structură. 

 

Cerinţe minime pentru nota 5  

(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  

(sau cum se acordă nota 10) 

 

- să dovedească însuşirea minimă a materiei. 

 

 

 

- activitate susţinută în timpul semestrului; 

- cunoaşterea, în afara celor predate la orele 

de curs şi a bibliografiei obligatorii, şi a unor 

elemente din bibliografia facultativă. 

 

 

 

 

 

Data completării:   01.10.2020   Semnătura titularului:   

 

 

 

      Prof. univ. dr. Marieta Avram 

 

 

      Conf. univ. dr. Cristina-Mihaela Nicolescu 


