
 

PA 7.5.1 
PROGRAMA ANALITICĂ 

(CURRICULUMUL CURSULUI) 

RED.: 01 
DATA: 
 

19.11.2008 

Pag. 1 / 6 
 

 

Aprobată la Consiliul facultății ”Economie Generală şi Drept”, proces-verbal nr. __ din______2016,  
 

Decan  Alic BÎRCĂ, conf.univ., dr. __________ 
 Validată la şedinţa catedrei  „Drept privat” ____________, proces-verbal nr. __ din _____, 

                                                                       
                                                                 Șef catedră Rotaru-Maslo L. conf.univ.  ____________ 

                
Denumirea cursului DEMERJI Maria, doctor în drept, conf.univ. 

Titularul cursului Dreptul familiei 
 
Ciclul (L-licenţa, 

M-masterat) L Codul 
cursului S.06.O.023.23 Anul II Semestrul IV 

Nr. credite 4 Limba de 
instruire rom Forma de evaluare finală 

(E – examen,  V- verificare) E 

Ore de contact direct 60 Ore studiu 
individual 60 Total ore pe 

semestru 120 
 

Facultatea 
 

EGD 
 

Specialitatea DREPT 

Catedra Drept privat 
           
                                                                                                                                                                                                                           
Categoria formativă a cursului (F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate, U-
socio-umanistică, M-de orientare către alt domeniu) S 

Categorie de opţionalitate a cursului (O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere) O 
Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs 90 

 

Condiţii de acces 
Obligatorii  

Drept civil , Drept roman , Drept procesual civil 

Recomandate  
Drept constituţional  

 

Fundamentare 

. Apariţia, dezvoltarea şi consolidarea raporturilor familiale, protecţia 
drepturilor copilului sunt aspectele cele mai importante care se completează 
constituind conţinutul dreptului familiei bazat pe principii moderne. Iar 
aderarea Republicii Moldova la tratatele internaţionale în acest domeniu 
constituie expresia cea mai elocventă în vederea creării unui cadru legislativ 
adecvat, ţinîndu-se cont de recomandările Consiliului Europei în domeniul 
dreptul  familiei  şi protecţiei copilului 

Obiectivele/Rezultatele 
învăţării  

Obiectivele disciplinei se bazează pe principiul  formării gîndirii juridice 
contemporane şi fundamentarea limbajului, termenilor şi noţiunilor de 
specialitate. Obiectivele se întemeiază pe însuşirea de către studenţi a 
următoarelor teze: 
- Competenţe de cunoaştere: să cunoască principiile generale ale dreptului 
familiei, elementele de baza necesare pentru însuşirea instituţiilor dreptului 
familiei, noţiunea, caracterele juridice şi efectele căsătoriei, rolul dreptului 
familiei în societatea contemporană; esenţa relaţiilor juridice dintre părinţi si 

Numărul total de ore (pe semestru) de contact 
direct 

(C-curs teoretic, S-seminar, L-activităţi de 
laborator, P-proiect sau lucrări practice) 

Total C S L P 
60 36 24 - - 
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copii, importanta, condiţiile de fond si procedura adopţiei, educaţia copiilor 
ramaşi fără ocrotire părintească,  
să distingă metodele de sancţionare pentru neexecutarea obligaţiilor familiale; 
- Competenţe de conducere a activităţilor: pentru însuşirea temeinica a 
instituţiilor dreptului familiei sa soluţioneze teste si spete, elaborate in acest 
sens, să elaboreze politici publice în promovarea unui sistem de valori 
culturale, politice şi civice în cadrul armonizării legislaţiei din domeniul 
dreptului familiei cu standardele europene. 
- Competenţe de gestionare a informaţiei: să determine modalităţile de 
realizare şi apărarea drepturilor familiale; sa analizeze proiecte de contracte 
matrimoniale si contracte privind plata pensiei de întreţinere, de asemenea 
cereri de chemare in judecata privind decăderea din drepturile părinteşti, 
privind partajarea bunurilor comune, s.a.    
 
- Competenţe etice: aplicarea legislaţiei naţionale şi internaţionale în analiza 
instituţiilor dreptului familiei, importanta si analiza unor convenţii si tratate 
internaţionale, respectarea procedurilor in cadrul soluţionării cazurilor 
familiale. 
- Competenţe de cercetare: analiza unor studii cu un grad de dificultate sporit 
privind raporturile patrimoniale si cu caracter personal, aplicarea legislaţiei 
familiale în vigoare la soluţionarea speţelor; exemplificarea formelor de 
protecţie a copiilor lipsiţi de grija părintească; analiza practicii judiciare, 
interpretarea normelor familiale privind relaţiile juridice dintre părinţi şi copii;  
  
 

 
 

 
Denumirea temelor şi subiectelor Ore în 

auditoriu 

Inclusiv 

prelegeri Practice/ 
seminar 

1. Noţiunea, obiectul, principiile esenţiale ale 
dreptului familiei 
1.1. Conceptul dreptului familiei. Obiectul de 
reglementare a dreptului familiei. 
1.2 Corelaţia dintre dreptul familiei şi celelalte 
ramuri de drept. 
1.3 Principiile generale ale dreptului familiei.  
1.4. Izvoarele dreptului familiei. 
1.5 Caracteristica generală a dreptului familiei 
din unele ţări de peste hotare. 
 

6 4 2 

2. Raporturile juridice familiale. Actele de  
Stare civilă.  
1 Noţiunea sociologică şi juridică a familiei.  
2. Noţiunea şi tipurile raporturilor juridice 
familiale. 
3. Realizarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor familiale. Apărarea drepturilor 
familiale.  
4. Termenele de prescripţie în dreptul familiei. 
5. Actele de stare civilă. Înregistrarea  actelor de 
stare civilă. 
 

4 2 2 

3. Căsătoria. Caracterele juridice ale 
căsătoriei. 
1. Noţiunea de căsătorie. 
2. Carcaterele juridice ale căsătoriei 
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3.Condiţiile de fond şi lipsa impedimentelor la 
încheierea căsătoriei. 
4.Conditile de formă ale căsătoriei 
5.Dovada căsătoriei. 
4. Drepturile şi obligaţiile personale 
nepatrimoniale ale soţilor 
1.Egalitatea drepturilor şi obligaţiilor soţilor. 
2.Numele, cetăţenia, domiciliul şi capacitatea de 
exerciţiu a soţilor. 
3. Alte drepturi şi obligaţii nepatrimoniale  
       ale soţilor 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 

5. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale 
soţilor. Regimul contractual al bunurilor 
soţilor. 
1.Noţiunea de regim juridic al bunurilor soţilor. 
2.Regimul legal al bunurilor soţilor.  
3.Proprietatea comună în devălmăşie a soţilor. 
4.Proprietatea personală a soţilor. 
5.Determinarea cotelor-părţi în proprietatea 
comună în devălmăşie a soţilor în caz de 
împărţire a bunurilor. . 
6.Regimul contractual al bunurilor soţilor.  
   Contractul matrimonial şi conţinutul lui. 
7.Încheierea, modificarea şi rezilierea 
contractului matrimonial.  
 

6 4 2 

6. Încetarea căsătoriei. Declararea nulităţii 
căsătoriei 
1. Temeiul încetării căsătoriei.  Modalităţi de 
desfacere a căsătoriei. Desfacerea căsătoriei la 
oficiul de stare civilă.  
2.Desfacerea căsătoriei de către instanţa de 
judecată. Soluţionarea litigiilor de către instanţă.     
3.Efectele desfacerii căsătoriei. Împărţirea 
bunurilor comune ale soţilor la desfacerea 
căsătoriei. 
4. Declararea nulităţii căsătoriei. 

6 4 2 

7. Relaţiile juridice dintre părinţi şi copii. 
Drepturile şi obligaţiile părinţilor privind 
educaţia şi instruirea copiilor. 
1. Atestarea provenienţei copiilor. Filiaţia faţă 
de mamă. Filiaţia faţă de tată.  
2. Stabilirea paternităţii şi a maternităţii. 
3. Contestarea paternităţii şi a maternităţii. 
4. Drepturile copiilor minori. 
5. Drepturile şi obligaţiile părinţilor.  
6. Decăderea din drepturile părinteşti şi                                           
restabilirea în drepturile părinteşti. 
7.Luarea copilului fără decăderea din   
      drepturile părinteşti. 

6 4 2 

8. Obligaţia de întreţinere dintre părinţi şi 
copii 
1.Noţiunea şi temeiurile  apariţiei obligaţiei de 
întreţinere. 
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2.Obligaţia părinţilor de a-şi întreţine copiii 
minori. 
3.Mărimea pensiei alimentare pentru copiii 
minori. Cazurile de reducere a pensiei 
alimentare. 
4.Obligaţia părinţilor de a-şi întreţine copiii 
majori, inapţi de muncă. 
5.Obligaţia copiilor majori de a-şi întreţine      

      părinţii. 
9. Obligaţia de întreţinere dintre soţi şi foştii 
soţi. 
1.Obligaţia soţilor de a se întreţine reciproc. 
2.Obligaţia foştilor soţi de a se întreţine 
reciproc. 
3.Scutirea soţului (fostului soţ) de obligaţia   
      de întreţinere sau limitarea în termen a   
       obligaţiei. 

6 4 2 

10. Obligaţia de întreţinere dintre alţi 
membri ai familiei. 
1.Obligaţia de întreţinere dintre fraţi şi surori. 
2.Obligaţia de întreţinere dintre bunei şi nepoţi. 
3.Obligaţia copiilor vitregi de a-şi întreţine 
părinţii vitregi. 
4.Obligaţia copiilor de a-şi întreţine educatorii 
5. Cuantumul şi modul de încasare a pensiei de 
întreţinere pentru alţi membri ai familiei. 

6 2 4 11. Executarea întreţinerii. Contractul 
privind plata pensiei de întreţinere. 
1. Contractul privind plata pensiei de 
întreţinere. 
2.Modul de încheiere, executare, modificare şi 
reziliere a contractului privind plata pensiei de 
întreţinere. 
3.Plata pensiei de întreţinere în baza hotărîrii 
instanţei de judecată. 
4.  Restanţa la pensia de întreţinere. Scutirea de 
achitare a restanţei la pensia de întreţinere 
12. Protecţia copiilor aflaţi în situaţie de risc 
si separati de parinţi. 
1. Atribuţiile autorităţilor tutelare în domeniul 
protecţiei copilului 
2. Tutela şi curatela copiilor 
3. Identificarea ,Evidenţa şi asistenţa copiilor 
aflaţi în situaţie de risc 
4. Protecţia copiilor separaţi de părinţi 
5. Determinarea statutului copilului  
6. Răspunderea termenelor şi procedurilor în 
activitatea autorităţilor tutelare 
7.  Casele de copii tip-familie ca formă de 
educaţie a copiilor lipsiţi de grija părintească 

6 4 2 

13. Adopţia. Adopţia naţională şi 
internaţională. 
1. Noţiunea şi importanţa adopţiei. 
2. Condiţiile de fond ale adopţiei. 
3. Procedura adopţiei.  
4. Efectele juridice ale adopţiei. 
5.  Încetarea adopţiei. 

6 4 2 
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6. Procedura de acreditare şi modul de 
funcţionare a organizaţiilor străine cu atribuţii 
în domeniul adopţiei internaţionale 
7. Adopţia internaţională 
14. Reglementarea relaţiilor familiale cu 
elemente de extranietate. 
1. Încheierea căsătoriei cu (între) cetăţenii 
străini. Încheierea căsătoriei în afara hotarelor 
Republicii Moldova. 
2. Desfacerea căsătoriei cu (între) cetăţenii 
străini. Desfacerea căsătoriei în afara hotarelor 
Republicii Moldova. 
3. Adopţia copiilor, cetăţeni ai Republicii 
Moldova, de către cetăţenii străini. 
4.  Stabilirea şi contestarea paternităţii 
(maternităţii). 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

TOTAL 60 36 24 

     

Bibliografia minimală 

  
1. Codul Civil al R.M. nr. 1107-XV din 6.06. 2002, M.O. al R.M. nr. 82-86 din 22 
iunie 2002,  
2.Codul Familiei al Republicii Moldova , Nr. 1316-XIV din 26.10.2000, M.O.al 
Republicii Moldova nr. 47.48/210 din 26.04.2001., modificat  LP201 din 28.07.16, 
MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16 
3. Codul civil România Republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 
505din15iulie2011; 
4. Cebotari V.  Dreptul Familiei. Ediţia a III revăzută şi completată -  Chişinău 2014 
5. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, MO al RM nr.57-58 /163 din 
20.03.2009 
6. Emese Florian, conf.univ., Dreptul Familiei, Universitatea „ Babeş- Boyai” Cluj-
Napoca, 2011;  
7. Gheorghe Stăniloae Dreptul familiei, Universitatea „Hiperion”, 2011; 8. Chirtoacă 
L., Tratat de dreptul familiei, Chişinău, 2005,  
 9. Legea nr.100 din 26.04.2001 privind  Actele de stare civilă; 10.Cebotari V., 
Consideraţii generale privind noţiunea şi conţinutul contractului matrimonial. // Revista 
Naţională de Drept. 2002. nr. 10, p. 29-31, 11. Baieş S., Roşca N., Drept civil. Partea 
generală. Persoana fizică şi persoana juridică, 2011; 12. Crăciunescu C., Regimurile 
matrimoniale, Bucureşti, 2000; 13. Lupulescu D., Dreptul de proprietate comună al 
soţilor, Casa de Editură şi Presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1993;   
14. LEGE Nr. 140 din  14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în 
situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, întrat în vigoare 01.01.2014;  15. 
Lege RM a nr.99 din 28.05.2010 privind Regimul juridic al adopţiei, întrat în 
vigoare 30.01.2011; 16. LEGE a R.M. Nr. 283 din  13.12.2012 pentru modificarea 
şi completarea unor acte legislative, întrat în vigoare 19.04.2013 
 

Tehnologiile didactice 
-  formele  de organizare: lucrul în grup, lucrul individual,  
-  metodele potrivite:: învăţare-cercetare-evaluare, studiul de caz.  
-  mijloacele didactice , analiza 

    
Modalitatea evaluării 

finale examinare scrisă cu bilete 

Stabilirea notei finale 
(ponderea exprimată  

în %) 

Două teste pe parcursul semestrului  30% 

   Reuşita curentă (evaluarea formativă) 20% 

                  Studiul individual 10% 

http://lex.justice.md/md/286119/md/366530/
http://lex.justice.md/md/286119/md/366530/
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=8637
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=8637
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Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală) 40% 
 
 

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

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 5  
 8. Pregătire prezentări orale 5 

2. Studiu după manual, suport de curs 5  9. Pregătire examinare finală 5 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5 
 

10. Consultaţii  

4. Documentare suplimentară în 
bibliotecă 10 11. Documentare pe teren  

5. Activitate specifică de pregătire 
seminar şi/sau laborator 5  12. Documentare pe INTERNET  

6. Realizare teme, referate, eseuri, 
traduceri etc. 10  13. Alte activităţi   

7. Pregătire teste, lucrări de control 10  14. Alte activităţi  

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 60 

 
Data completării: _____________                    Semnătura titularului: _______________ 
 
 
 
 


	Ore în auditoriu

