
FIŞA DISCIPLINEI 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Științe și Arte 

1.3. Domeniul de studii Drept 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Drept 

1.6. Calificarea Licenţiat în ştiinţe juridice 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Științe Juridice 

2.1. Denumirea disciplinei Dreptul familiei 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

  x 

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului conf. univ. dr. Szilárd Sztranyiczki  

2.4. Titularul(ii) activităților 

de  

                              

seminar Drd. Réka Kis 

laborator  

proiect  

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul 4 2.7. Forma de 

verificare 

C 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei 

KBJJ0144 

 

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/ 

     Proiect 

1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar 

 / laborator 

 / proiect 

14 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 5 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Total ore studiu individual 58 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 10 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

10 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

d) Tutoriat 10 

e) Examinări  2 

f) Alte activități:   

 

Aprobat prin Decizia 

Consiliului Facultăţii nr. 

6/12.09.2019 

                               



4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată 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, 

precum și 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. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

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 optimă şi creativă 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). 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Fond de timp alocat / 

Observaţii 

1. Relaţiile de familie:  

       ‒ Noţiunea relaţiilor de familie; 

Prelegerea, discursul 

interactiv, 

4 ore 

5.1 De desfăşurare a cursului  Videoproiector, tablă 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

 Videoproiector, tablă 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Însuşirea unui set de cunoştinţe, abilităţi, competenţe profesionale şi 

transversale necesare formării profesionale a viitorilor jurişti în legătură cu 

instituţia dreptului familiei. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

1. Înţelegerea importanţei regimului juridic general al relaţiilor de familie;  

2. Dezvoltarea unei axiologii a relaţiilor de familie, înţelegerea şi promovarea 

ideii că dreptul la viaţa de familie este un drept fundamental al omului; 

3. 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. 



       – Familia – fenomen social;  

       – Noţiunea juridică şi cea sociologică de familie; 

       – Funcţiile familiei;  

       – Importanţa relaţiilor de familie. 

interpretarea textelor 

de lege, 

problematizarea, 

studiul de caz, 

conversaţia euristică, 

observaţia, exemplul 

2. Noţiunea şi principiile generale ale dreptului 

familiei: 

- Definiţia dreptului familiei;  

- Obiectul și dezvoltarea dreptului familiei; 

- Principiile dreptului familiei; 

- Corelaţia dintre dreptul familiei şi celelalte 

ramuri de drept. 

Prelegerea, discursul 

interactiv, 

interpretarea textelor 

de lege, 

problematizarea, 

studiul de caz, 

conversaţia euristică, 

observaţia, exemplul 

2 ore 

3. Căsătoria: 

- Noţiunea, caracterele şi natura juridică a 

căsătoriei; 

- Libertatea matrimonială; 

- Cerinţele legale pentru încheierea căsătoriei; 

- Efectele căsătoriei cu privire la relaţiile 

personale dintre soţi şi la capacitatea de 

exerciţiu. 

Prelegerea, discursul 

interactiv, 

interpretarea textelor 

de lege, 

problematizarea, 

studiul de caz, 

conversaţia euristică, 

observaţia, exemplul 

4 ore 

4. Desființarea și încetarea căsătoriei: 

       - Cauzele de nulitate; 

       - Efectele nulităţii;  

       - Căsătoria putativă;  

       - Încetarea căsătoriei;  

       - Desfacerea căsătoriei. Cazurile de desfacere a 

căsătoriei; 

       - Efectele divorţului: 

       a) Efectele divorţului cu privire la raporturile 

nepatrimoniale dintre soţi;  

       b) Efectele divorţului cu privire la raporturile 

patrimoniale dintre soţi;  

       c) Efectele divorţului cu privire la raporturile 

dintre părinţi şi copiii lor minori. 

Prelegerea, discursul 

interactiv, 

interpretarea textelor 

de lege, 

problematizarea, 

studiul de caz, 

conversaţia euristică, 

observaţia, exemplul 

2 ore 

5. Introducere în dreptul regimurilor matrimoniale: 

        - Noţiunea, fundamentul şi natura juridică a 

regimului matrimonial;  

        - Principiile regimurilor matrimoniale; 

        - Clasificarea regimurilor matrimoniale 

Prelegerea, discursul 

interactiv, 

interpretarea textelor 

de lege, 

problematizarea, 

studiul de caz, 

conversaţia euristică, 

observaţia, exemplul 

2 ore 

6. Convenţia matrimonială:   

       - Noţiunea şi natura juridică a convenţiei 

matrimoniale; 

       - Delimitarea convenţiei matrimoniale de alte 

instituţii 

       - Încheierea convenţiei matrimoniale; 

       - Desfiinţarea şi ineficacitatea convenţiei 

matrimoniale 

- Opozabilitatea convenţiei matrimoniale; 

- Efectele convenţiei matrimoniale. 

Prelegerea, discursul 

interactiv, 

interpretarea textelor 

de lege, 

problematizarea, 

studiul de caz, 

conversaţia euristică, 

observaţia, exemplul 

2 ore 



7. Sistemul regimurilor matrimoniale: 

      - regimul primar imperativ; 

      - regimul comunității legale; 

        - regimurile convenționale reglementate de noul 

Cod civil; 

        - rudenia și  afinitatea; 

        - filiația; 

        - adopția. 

Prelegerea, discursul 

interactiv, 

interpretarea textelor 

de lege, 

problematizarea, 

studiul de caz, 

conversaţia euristică, 

observaţia, exemplul 

8 ore 

8. Autoritatea părintească și obligația legală de 

întreținere: 

        - persoanele între care există obligația legală de 

întreținere și ordinea înm care se datorează 

întreținerea; 

        - ocrotirea minorului prin părinți. 

Prelegerea, discursul 

interactiv, 

interpretarea textelor 

de lege, 

problematizarea, 

studiul de caz, 

conversaţia euristică, 

observaţia, exemplul 

2 ore 

Bibliografie 

Bibliografie obligatorie: 

1. Sz. Sztranyiczki, Dreptul familiei. Note de curs, 2019; 2. E. Florian, Dreptul familiei, ediţia a V-a, Ed. C. 

H. Beck, Bucureşti, 2016; 3. E. Florian, Regimuri matrimoniale, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2015; 4. Al. 

Bacaci, V. Dumitrache, C. Hageanu, Dreptul familiei, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2012;  5. M. Avram, Drept 

civil. Familia, ed. a 2-a revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2016; 6. M. Avram, C. Nicolescu, 

Regimuri matrimoniale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010; 7. C. Nicolescu, Regimurile matrimoniale 

convenţionale în sistemul noului Cod civil român, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012; 8. 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. 

Bibliografie facultativă:  

1. I. P. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, ediţia a VIII-a, revăzută şi completată, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2006; 2. D. Lupaşcu, C. M. Crăciunescu, Dreptul familiei, ediţia a II-a Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2012; 3. G.C. Frenţiu, Comentariile Codului civil. Familia, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012; 4. Fr. 

Terré, D. Fenouillet, Droit civil. Les personnes. La famille. Les incapacités, 8e édition, Dalloz, Paris, 2011; 

5. Fr. Terré, Ph. Simler, Droit civil. Les régimes matrimoniaux, 7e édition, Dalloz, Paris, 2015; 6. Ph. 

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

8.2 Seminar Metode de predare Fond de timp alocat / 

Observaţii 

1. Relaţiile de familie. Analiza jurisprudenţei. 

Speţe. 

 4 ore 

2. Noţiunea şi principiile generale ale dreptului 

familiei. Prezentare generală. Discuții. 

 2 ore 

3. Căsătoria. Speţe. Exemple. Analiza 

jurisprudenţei. 

 4 ore 

4. Desființarea și încetarea căsătoriei. Discuții. 

Exemple. Speţe.   

 2 ore 

5. Regimuri matrimoniale Analiza jurisprudenţei. 

Speţe. 

 2 ore 

6. Rudenia și  afinitatea. Speţe. Exemple. Analiza 

jurisprudenţei. 

 2 ore 

7. Filiația și adopția.Prezentare generală. Speţe. 

Exemple. 

 8 ore 

8. Autoritatea părintească și obligația legală de 

întreținere Prezentare generală. Exemple.   

 4 ore 

Bibliografie  

Bibliografie obligatorie: 1. Sz. Sztranyiczki, Dreptul familiei. Note de curs, 2019; 2. E. Florian, Dreptul 



familiei, ediţia a V-a, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2016; 3. E. Florian, Regimuri matrimoniale, Ed. C. H. 

Beck, Bucureşti, 2015; 4. Al. Bacaci, V. Dumitrache, C. Hageanu, Dreptul familiei, Ed. C. H. Beck, 

Bucureşti, 2012;  5. M. Avram, Drept civil. Familia, ed. a 2-a revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, 

Bucureşti, 2016; 6. M. Avram, C. Nicolescu, Regimuri matrimoniale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010; 7. C. 

Nicolescu, Regimurile matrimoniale convenţionale în sistemul noului Cod civil român, Ed. Universul 

Juridic, Bucureşti, 2012; 8. 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.  

Bibliografie facultativă:  

1. I. P. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, ediţia a VIII-a, revăzută şi completată, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2006; 2. D. Lupaşcu, C. M. Crăciunescu, Dreptul familiei, ediţia a II-a Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2012; 3. G.C. Frenţiu, Comentariile Codului civil. Familia, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012; 4. Fr. 

Terré, D. Fenouillet, Droit civil. Les personnes. La famille. Les incapacités, 8e édition, Dalloz, Paris, 2011; 

5. Fr. Terré, Ph. Simler, Droit civil. Les régimes matrimoniaux, 7e édition, Dalloz, Paris, 2015; 6. Ph. 

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

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte 

centre universitare din ţară şi din străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul 

dreptului familiei şi valorifică practica judiciară recentă şi problematica actuală specifică. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Conceperea a 3 referate, 70% prezență la cursuri și seminarii. 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

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

nota finală 

10.4 Curs Cunoaşterea disciplinei Examen scris 50% scris 

   

10.5  

 

Seminar Analizarea referatelor Evaluarea referatelor 50% referate 

10.6 Standard minim de performanţă: promovarea examenului scris, precum și realizarea referatelor 

 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei                    Semnătura titularului/rilor de aplicații 

10.09.2019.   Dr. Szilárd Sztranyiczki   Drd. Réka Kis 

       

              
Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

11.09.2019.       Dr. Emőd Veress 

         

Semnătura responsabilului programului de studii 

      Dr. Zsolt Kokoly 

 

 


