
FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE TEOLOGIE CATOLICĂ 

1.3 Catedra   

1.4 Domeniul de studii TEOLOGIE 

1.5 Ciclul de studii MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea TEOLOGIE-ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei  Dreptul familiei 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Pr. lect. Dr. Eduard Giurgi 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare oral 2.7 Regimul disciplinei Obl.  

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 10 

Examinări 5 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 135 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 157 

3.10 Numărul de credite 8 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum  nu e cazul 

4.2 de competenţe  nu e cazul  

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  Prezență la cel puțin 50% din totalul orelor de curs în sistem on-line. 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Prezență la cel puțin 50% din totalul orelor de curs în sistem on-line. 

 
6.Competenţe specifice accumulate 
 
Competenţe profesionale  1. Înțelegerea și familiarizarea cu elementele de bază ale studiului 

Dreptului Familiei 
 2. Importanța Dreptului familiei pentru studentul de asistență socială 



Competenţe transversale  Integrarea cunoștințelor în ansamblul materiilor ce privesc teologia -asistența 
socială 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea unor cunoștințe teoretice și practice privind legislația civilă 

cu privire la căsătorie și familie 

7.2 Obiectivele specifice  Capacitatea de a aplica legea civilă,  referitoare la familie șI căsătorie, la situațiile 
concrete ce privesc domeniul asitenței sociale  

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs: Dreptul Familiei  Metode de predare Observaţii 

 Textul de lucru : Noul Codul Civil 

 1. Noțiunea  și funcțiile familiei potrivit NCC. Definiția 
dreptului familiei. Delimitare dealte ramuri de drept; 
  2. Izvoarele dreptului familiei; 
  Condițiile de validitate ale logodnei ; 
  Efectele logodnei. Ruperea logodnei ; 
 3.Condițiile de fond pozitive ale căsătoriei ; 
  Impedimente la căsătorie ; 
  Condițiile de formă ale căsătoriei ; 
  Nulitatea căsătoriei. Efecte; 
 4. Efectele personale ale căsătoriei; 
   Efectele patrimoniale ale căsătoriei. Convenția 
matrimonială. Caractere juridice.Condiții de 
validitate; 
 5. Modificarea, încetarea și lichidarea regimului 
matrimonial; 
  Regimul primar imperativ. Reprezentarea soților. 
Independența patrimonială și profesională a soților; 
 Regimul   matrimonial   al   comunității legale. 
Bunurile  soților   (comune,   proprii).Dovada; 
 Datoriile soților. Partajul bunurilor în timpul 
căsătoriei; 
 6. Regimul matrimonial al separației de bunuri. 
Noțiune. Reglementare. Reguli ceguvernează regimul 
separației de bunuri; 
 -Regimul matrimonial al comunității convenționale. 
Noțiune. Reguli; 
 7. Desfacerea   căsătoriei   prin   divorț.   Noțiune.   
Reglementare.   Sisteme   privinddivorțul. Modalități 
de desfacere a căsătoriei (cazuri de divorț);  
 Procedura divorțului. Procedura administrativă. 
Procedura notarială. Procedurajudiciară. Divorțul 
prin acordul soților. Divorțuil din motive de sănătate. 
Divorțul din culpă; 
 8.  Efectele divorțului cu privire la relațiile personale 
dintre soți și cu privire la relațiile patrimoniale dintre 
soți; 
 9. Rudenia; 
  Filiația față de mamă; 
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 Filiația față de tată; 
 10. Adopția. Considerații generale. Condițiile de 
fond ale adopției; 
 11. Procedura adopției interne. Adopția 
internațională; 
 12.  Autoritatea părintească. Noțiune. Principii. 
Conținut; 
 13. Obligația legală de întreținere. Noțiune și 
caractere juridice. Condiții privind creditorul 
obligației; 
14. Tutela minorului. Deschidere. Tutori. Consiliu de 
familie; 
 Exercitarea tutelei; încetarea tutelei. 

Bibliografie 
 
Dispozițiile din Noul Cod Civil, art. 258-534, Cartea a II-a. Despre familie 
Titlul I. Dispoziții generale, art. 258-265 
Titlul II. Căsătoria, art. 266-404 
Titlul III. Rudenia, art.405-482 
Titlul IV. Autoritatea părintească, art.483-512 
Titlul V. Obligația de întreținere, art.513-534 
De asemenea și Dispozițiile din NCC referitoare la ocrotirea persoanei fizice, Titlul III, 
art.104-186 (Tutela minorului, etc.)  
 
LIPAȘCU Dan și CRĂCIUNESCU Cristina Mihaela. Dreptul Familiei în noul Cod Civil. Ed. Universul Juridic. Ediția a IIa,: București, 2010. 
IRINESCU Lucia. Curs de Dreptul Familiei . Ed. Hamangiu: București, 2015.  
HAGEANU Cristina Codruța. Dreptul familiei șI actele de stare civilă. Ed. Hamangiu: București, 2012. 
AVRAM Marieta. Dreptul civil. Familia. Ediția a II a, revizuită și adăugită. Ed. Hamangiu: București, 2016. 
  
  

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

 1. Principiile dreptului familiei; 
 Izvoarele de drept internațional și de drept 
european ale dreptului familiei; 
 2. Logodna. Istoric. Noțiune și natură juridică. 
Caractere juridice; 
 3. Căsătoria – considerații generale. Noțiune și 
natură juridică; 
 4. Clasificarea condițiilor legale ale căsătoriei; 
  Bigamia, rudenia firească, încetarea persoanei 
fizice. Situația creată de existent unui terț donator; 
 5. Formalități ulterioare încheierii căsătoriei; 
 6. Nulitatea absolută a căsătoriei. Cazuri. Regim 
juridic; 
 7. Modificarea   convențională   a   regimului   
matrimonial.   Modificarea   judiciară   a regimului 
matrimonial; 
 8. Independența patrimonială și profesională a 
soților; 
 9. Calificarea juridică a unor bunuri ca fiind comune 
sau proprii; 
Încetarea și lichidarea regimului comunității legale; 
 Încetarea și lichidarea regimului separației de 
bunuri; 
 Încetarea regimului comunității convenționale; 
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 10.Divorțul pentru separare în fapt; divorțul din 
cauza stării de sănătate a unuiadintre soțI; 
 11. Efectele desfacerii căsătoriei cu privire la relațiile 
personale și patrimoniale dintre părinți și copiii lor 
minori;  
 12. Afinitatea; 
 13 Filiația. Noțiune. Reglementare. Clasificare. 
Dovada; 
 14. Principiile adopției; 
 Efectele adopției; încetarea adopției; 
 
 

Bibliografie 
Dispozițiile din Noul Cod Civil, art. 258-534, Cartea a II-a. Despre familie 
Titlul I. Dispoziții generale, art. 258-265 
Titlul II. Căsătoria, art. 266-404 
Titlul III. Rudenia, art.405-482 
Titlul IV. Autoritatea părintească, art.483-512 
Titlul V. Obligația de întreținere, art.513-534 
De asemenea și Dispozițiile din NCC referitoare la ocrotirea persoanei fizice, Titlul III, 
art.104-186 (Tutela minorului, etc.)  
 
LIPAȘCU Dan și CRĂCIUNESCU Cristina Mihaela. Dreptul Familiei în noul Cod Civil. Ed. Universul Juridic. Ediția a IIa,: București, 2010. 
IRINESCU Lucia. Curs de Dreptul Familiei . Ed. Hamangiu: București, 2015.  
HAGEANU Cristina Codruța. Dreptul familiei șI actele de stare civilă. Ed. Hamangiu: București, 2012. 
AVRAM Marieta. Dreptul civil. Familia. Ediția a II a, revizuită și adăugită. Ed. Hamangiu: București, 2016. 

 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
  Cursul oferă studenților mijloacele necesare pentru înțelegerea normelor civile referitoare la familie și căsătorie, în vederea 
profesiei pe care o vor avea în teologie – asistență socială, și îi ajută să înțeleagă mai bine unele materii din cadrul programului de 
master, care presupun cunoașterea acestor norme.  

 
10.Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 
Capacitatea de asimilare a 

cunoștințelor prezentate în curs 
oral 50% 

10.5 Seminar/laborator 

Însuşirea noțiunilor predate, 
participarea la discuţii, 

prezenţă activă 

Prezentarea unui referat în 
timpul semestrului 

50% 

 

10.6 Standard minim de performanţă: studiul textului din Codul Civil  

Data completării 
 
 

Semnătura titularului de curs 
 

Semnătura titularului de seminar 
 

Data avizării în department 
 

......................... 

Semnătura şefului departament 
 

......................... 

 


