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LEGISLAȚIA ÎN CONSTRUCȚIE 
1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru  

Catedra/departamentul Drept Patrimonial 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 521.8.1 Inginerie şi Management în Construcţii 

Titularul activităţilor de curs Dogotaru Svetlana, conferențiar universitar 

Titularul activităţilor de 
seminar 

Dogotaru Svetlana, conferențiar universitar 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

III (învățământ cu frecvență); 
IV (învățământ cu frecvență 

redusă) 

VI; 
VII. 

E 
E, LV 

 

S – unitate de 
curs de 

specializare 

A - unitate de 
curs opțională 3 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 
an, lucrare 

de verificare 

Studiul materialului 
teoretic 

Pregătire aplicații 

Zi  90 30 15 - 30 15 

f/r 90 8 6 16 42 20 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Trebuie să fi finalizat cu succes cursurile: Bazele statului și dreptului 

Conform competențelor  Abilitatea de a căuta informaţii pe net, site-uri, blog-uri, de a 
analiza legislaţia, de a corobora acte normative; 

 Dezvoltarea capacităţii de muncă în echipă; 
 Utilizarea noţiunilor teoretice în studiul şi analiza unor cazuri 

practice. 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector și 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților, precum și convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Mijloacele didactice - note de curs ale titularului, analiza şi interpretarea normelor, 
cunoaşterea practicii judiciare, etc. Studenții vor perfecta portofolii ce conțin tabele și 
referate la una din temele propuse. 

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP1. Operarea cu fundamente științifice inginerești, economice și de drept pentru 
rezolvarea sarcinilor specifice ingineriei construcțiilor 
1P. Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoremelor  și metodelor de bază din 
matematică, fizică, grafică inginerească, drept, teorii economice etc.  
2P. Utilizarea cunoştinţelor de bază din disciplinele fundamentale pentru explicarea și 
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interpretarea proceselor specifice construcțiilor capitale. 
3P. Aplicarea principiilor, teoremelor, metodelor de bază din disciplinele/modulele 
fundamentale pentru calcule inginerești și economice specifice ingineriei construcțiilor. 
4P. Utilizarea  metodelor de evaluare, din disciplinele fundamentale, pentru identificarea, 
modelarea, analiza și aprecierea calitativă și cantitativă a caracteristicilor, şi pentru 
prelucrarea și interpretarea rezultatelor, din ingineria construcțiilor 
5P. Elaborarea proiectelor profesionale specifice domeniului construcțiilor. 

Competențe 
profesionale 

CP4. Aplicarea adecvată a cadrului normativ-legislativ în domeniul construcțiilor, pentru 
soluționarea problemelor profesionale.    
1P. Cunoașterea cadrului legislativ ce reglementează demararea construcției, calitatea în 
construcții; activitatea de execuție a lucrărilor de construcție montaj. Cunoașterea cadrului 
normativ în construcții (normarea resurselor). 
2P. Identificarea actelor legislative, normative și indicative sub incidența cărora cad situațiile 
tipice domeniului de studiu. 
3P. Verificarea documentației ce permite demararea construcției în vederea corespunderii 
legislației R.Moldova. Aplicarea legii nr.721, privind calitatea în construcții și normelor de 
resurse. 
4P. Examinarea completitudinii și corectitudinii documentației tehnico-economice, de 
proiectare aferente proiectului de construcții. Examinarea documentației de execuție a 
lucrărilor. 
5P. Elaborarea proiectelor profesionale (inclusiv rapoarte de evaluare economică și tehnică).   

 
 

Competențe 
transversale 

CT1. Aplicarea valorilor și eticii profesionale de inginer și executarea responsabilă a 
sarcinilor profesionale, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată. 
Promovarea raționamentului logic, convergent și divergent, a aplicabilității practice, a 
evaluării și autoevaluării în luarea deciziilor. 

CT2. Realizarea activităților și exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite 
paliere ierarhice. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării, atitudinii 
pozitive și respectului față de ceilalți, diversități și multiculturalități și îmbunătățirea 
continuă a propriei activități. 

CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției 
pe piața muncii și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea 
personală și profesională. Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și a cunoștințelor 
de tehnologia informației și a comunicării. 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Completarea informației juridice prin întelegerea corectă a reglementărilor din 
domeniul legislației în construcții, relațiilor între participanții la realizarea investițiilor, 
atît din sectorul privat, dar și autorități publice, în scopul  utilizării cunoștințelor 
dobîndite în practică în cadrul viitoarei cariere profesionale. 

Obiectivele specifice  Cunoașterea caracteristicilor de bază ale documentelor permisive pentru 
acțiunile de urbanism și dezvoltare a teritoriului, a contractelor de antrepriză;  

 înțelegerea corectă a raporturilor între autoritățile publice responsabile de 
procesul de gestionare a teritoriului, a proprietarilor de terenuri, a 
întreprinderilor specializate în domeniul proiectărilor, construcțiilor și 
exploatării clădirilor, obiectelor de infrastructură și amenajărilor. 
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7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1.Noţiuni generale privind  calitatea în  construcţii. 4 1 

T2.Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţiilor aferente. 4 1 

T3.Organizarea activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanizm 4 1 

T4.Activitatea de realizare a construcţirei 4 1 

T5.Construcţia locuinţelor proprietate privată 4 1 

T6.Activitatea de utilizare a construcţiei 4 1 

T7.Exproprierea pentru cauză de utilitate publică 3 1 

T8.Legislaţia ce are tangenţă cu legislaţia în construcţii 3 1 

Total prelegeri: 30 8 
 
 
 

Tematica activităților didactice 

 
Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

S1.Noţiuni generale privind  calitatea în  construcţii. 2 1 

S2.Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţiilor aferente. 2 1 

S3.Organizarea activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanizm 2 1 

S4.Activitatea de realizare a construcţirei 2 0,5 

S5.Construcţia locuinţelor proprietate privată 2 1 

S6.Activitatea de utilizare a construcţiei 2 0,5 

S7.Exproprierea pentru cauză de utilitate publică 2 0,5 

S8.Legislaţia ce are tangenţă cu legislaţia în construcţii 1 0,5 

Total lucrări de laborator/seminare: 15 6 
 

8. Referințe bibliografice 

Principale 1. Climov A. Teacă I. Grecu-Stăvilă I. Constituirea proprietății private asupra terenurilor, 
crearea și funcționarea pieței funciare în Republica Moldova, UTM Chișinău, 2004, 94 pag.  

2. S. Răcoviceanu, N. Țarălungă, Management și guvernare urbană, UNDP 2014, Chișinău, 171 
pag.; 

3. Dogotaru S., Orlov M. Ghid de urbanism şi amenajare a teritoriului.Chişinău, 2005, 110 pag. 

Suplimentare 4. M. Orlov, L. Belecciu, S. Dogotaru, Comentariu la legea serviciilor publice de gospodărie 
comunală, Combinatul Poligrafic, Chișinău, 2004, 96 pag. 

5. Dutu, Mircea,  Dreptul urbanismului  EDITURA ECONOMICA, București, 1999, 192 pag. 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

Zi 30% 30% - 40% 

           f/r     20% - 80% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și seminarii; 
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Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări (pentru secția cu frecvență la zi); 
Susținerea lucrării de verificare (pentru secția fără frecvență); 
Activitate susţinută în timpul semestrului; 
Exprimare clară și concisă în limbajul juridic; 
Însușirea noțiunilor de bază ale disciplinei Legislația în construcție; 
Să dovedească însuşirea minimă a materiei prin tratarea fiecărui subiect;  
Lipsa erorilor grave; 
Soluţionarea corecta a minimum 45% din totalul subiectelor din testul de examinare final. 
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