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CADASTRU  

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Cadastru, Geodezie și Construcții 

Catedra/departamentul Geodezie, Cadastru și Geotehnică 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 584.2 Geodezie, topografie și cartografie 
584.3 Evaluarea Imobilului 
521.8.1 Inginerie şi management în construcţii 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (GTC, EI), IV (IMC) 
(învăţământ cu frecvenţă); 
II (EI), IV (IMC) 
(învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

5; 7 
 

4, 8 E 

M - unitate de 
curs orientată 
spre master 

A- unitate de 
curs opţională 

4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120 
120 

30 
10 

15/15 
6/6 

15 
18 

30 
40 

30 
40 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica superioară I-II, Fizica I-II; Grafica inginerească, Statistica 
ramurii, Topografie I-II, Sisteme informaţionale. 

Conform competenţelor Calculul suprafețelor, calculul distanțelor, desfășurata, citirea planurilor 
topografice, semnele convenționale, scara planului, redarea reliefului, 
tipuri de entități. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de videoproiector şi 
calculator. 

Laborator Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor redate pe platforma MOODLE, UTM, 
2015, 2016. Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea 
acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 
1pct./săptămână de întârziere. 

Seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor redate pe platforma MOODLE, UTM, 
2015, 2016. Termenul de predare a lucrării la seminare – o săptămână după finalizarea 
acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 
1pct./săptămână de întârziere. 

 

 

http://www.utm.md/
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5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP2. Achiziția și interpretarea informației necesare pentru soluționarea problemelor 
profesionale 

 Definirea principiilor și metodelor din științele tehnice ale domeniului inginerie 
geodezice și cadastru pentru identificarea și analiza caracteristicilor funcționale ale 
produselor specifice. 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază din ştiinţele tehnice ale domeniului inginerie 
geodezică și cadastru pentru explicarea şi interpretarea diferitelor tipuri de concepte 
şi situaţii necesare în identificarea şi analiza caracteristicilor funcţionale ale 
produselor și lucrărilor specifice. 

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază din ştiinţele tehnice ale domeniului 
inginerie geodezică și cadastru pentru identificarea, analiza caracteristicilor şi analiza 
funcţională a calculelor inginerești, în condiţii de asistenţă calificată. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare din ştiinţele tehnice ale 
domeniului ingineriei geodezice și cadastru pentru analiza şi aprecierea calitativă şi 
cantitativă a rezultatelor calcule specifice ingineriei geodezice și cadastrului. 

 Elaborarea de proiecte profesionale specifice, pe baza selectării, combinării şi utilizării 
principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului ingineriei geodezice și 
cadastru pentru identificarea şi analiza caracteristicilor funcţionale ale lucrărilor și 
produselor specifice. 

 

Competenţe 
profesionale 

CP3. Implementarea și utilizarea noilor software și a tehnologii pentru 
rezolvarea/soluționarea sarcinii specifice geodeziei și cadastrului (de măsurare și 
prelucrare a datelor) 
 Definirea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază în domeniul aplicațiilor software 

și tehnologiilor digitale, cu preponderență din domeniul ingineriei geodezice și 
cadastru. 

 Utilizarea adecvata a cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea 
conceptelor, procedeelor, tehnicilor şi metodelor necesare in utilizarea aplicaţiilor 
software şi a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice domeniului. 

 Aplicarea de principii şi metode de bază din programe software şi din tehnologiile 
digitale pentru realizare de baze de date, grafică asistată, modelare, proiectare 
asistată de calculator a lucrărilor, prelucrarea computerizată a datelor specifice 
ingineriei geodezice și cadastrului. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru a aprecia 
calitatea şi limitele aplicaţiilor software şi a tehnologiilor digitale în rezolvarea de 
sarcini specifice domeniului ingineriei geodezice și cadastrului. 

 Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea aplicaţiilor software şi a 
tehnologiilor digitale în rezolvarea de sarcini ingineriei geodezice și cadastrului. 

Competenţe 
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 activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite 
paliere ierarhice. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii 
pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţi şi multiculturalităţi  şi îmbunătăţirea 
continuă a propriei activităţi. 

CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei 
pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea 
personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor 
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de tehnologia informaţiei şi a comunicării. 
 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Urmărește transmiterea către studenţi a noţiunilor teoretice şi practice din domeniul 
cadastrului general din Republica Moldova. Întocmirea documentaţiilor cadastrale 
reprezintă o activitate de răspundere, care contribuie la garantarea dreptului de 
proprietate, stabilirea unor impozite corecte, asigurarea încrederii în tranzacţiile 
imobiliare şi a raporturilor între cetăţenii ţării. 

Obiectivele specifice Să cunoască toate tipuri de lucrări cadastrale. 
Să poate explica despre sistemul cadastru național, informațional automatizat, 
LEGALCAD din Republica Moldova. 
Să cunoască ce este numărul cadastral, număr cadastral convențional. 
Să cunoască toate metodele de elaborare a planurilor geometrice/cadastrale. 
Să cunoască structurarea cadastrală. 
Să cunoască tipurile de hotare. 
Să poată calcula coordonatele unui punct amplasat pe hotarul bunului imobil. 
Să cunoască proceduri operaţionale de identificare a bunurilor imobile – 
case/apartament/terenuri/încăperi izolate. 
Să clasifice terenurile conform destinațiilor. 
Să cunoască modul de completare a straturilor cu informație atributivă. 
Să determine coordonatelor unui punct folosind drepte paralele ajutătoare.  
Să determine coordonatele unui punct folosind drepte perpendiculare. 
Să creeze detaşările "proporţionale", detaşările "paralele". 
Să elaboreze planul geometric. 
Să elaboreze planul cadastral. 
Să cunoască toate tipurile de formare a bunurilor imobile, etape și modul de formare. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Generalităţi. 2 0.5 

T2. Lucrări cadastrale. 2 1 

T3. Sistemul cadastru din Republica Moldova. 2 0.5 

T4. Crearea planurilor cadastrale, modalități, colectare de date, tehnologii. 2 0.5 

T5. Baza de date grafice a cadastrului. 2 0.5 

T6. Sistemul informaţional automatizat al cadastrului (SIA). 4 1.5 

T7. Cadastru funciar. 2 1 

T8. Tipurile de hotare. 4 1.5 

T9. Implementarea sistemului informaţional automatizat “Registrul Unităţilor 
Administrativ-Teritoriale din Republica Moldova”. 

2 0.5 

T10. Servicii cadastrale electronice. 2 0.5 

T11. Calcule topografice specifice activităţii de cadastru. 2 0.5 

T12. Formarea bunurilor imobile. 4 1.5 

Total prelegeri: 30 10 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Introducere. Prezentarea softului MapInfo. Distribuirea variantelor (rastrele 
la scara 1:2000). Crearea straturilor tematice. 

2 1 

LL2. Metodele de vectorizare și de editare a Clădirilor și Terenurilor. 2 1 

LL3. Metodele de vectorizare și de editare a straturilor AxaStr, Conducte, LCE, 
VizLCE. 

2 1 

LL4. Accesarea Băncii centrale de date. Metodele de distribuire a numerelor 
cadastrale. Completarea straturilor tematice cu informație atributivă. 

2 1 

LL5. Completare Bazei de date cu informație juridică prin intermediul softului 
Nedweeg. 

2 1 

LL6. Pregătirea planului cadastral și geometric pentru imprimare. 5 1 

Total lucrări de laborator: 15 6 

Tematica lucrărilor seminarelor 

LP1. Analiza softului MapInfo. Structura straturilor tematice. 1 1 

LP2. Modalităţi de vectorizare și de editare a straturilor tematice. 2 1 

LP3. Metodele de distribuire a numerelor cadastrale. Completarea straturilor 
tematice cu informație atributivă. 

4 1.5 

LP4. Analiza softului Nedweeg (interfaţa bazei de date). Completare Bazei de 
date cu informație juridică. 

4 1.5 

LP5. Metode şi modalităţi de pregătire a planurilor cadastrale și geometrice 
pentru imprimare. 

4 1 

Total lucrări seminare: 15 6 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Codul Funciar, Legea nr.828/XII din 25.12.1991; 
2. Codul Civil, Legea nr.1107-XV din 06.06.2002; 
3. Legea cadastrului bunurilor imobile, nr. 1543/XIII din 25.02.1998; 
4. Legea cu privire la formarea bunurilor imobile, nr. 354-XV din 28.10.2004; 
5. Legea cu privire la registre nr.1320-XIII din 25.09.1997; 
6. Legea cu privire la activitatea de evaluare nr.989-XV din 18.04.2002; 
7. Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10.03.1993; 
8. Legea cu privire la preţul normativ şi modul de vânzare – cumpărare a pământului nr. 

1308-XIII din 25.07.1997; 
9. Legea cu privire la geodezie şi cartografie, nr. 778-XV din 21.12.2001; 
10. Grama, V., Turculeț, M., Nistor-Loaptenco, L. Lexicon cadastral, UTM, Chișinău, 2008 – 

248 pag.; 
11. Nistor-Lopatenco, L., Turculeț, M., Grama, V. Lexicon cadastral, UTM, Chișinău, 2013 – 

276 pag.; 
12. Nistor-Lopatenco, L., Botnaru, D. Prezentări PowerPoint, Note de curs, condiții de 

elaborare a lucrărilor de laborator/seminare de pe Platforma MOODLE, UTM, 2015, 
2016; 

Suplimentare 13. Boș, N. Cadastru general, Editura ALL BECK, Bucuresti, România 2003 - 362 pag.; 
14. Badea, Gh. Cadastru general, Conspress, Bucuresti, România 2005 - 241 pag.; 
15. Tămăioagă, Gh., Tămăioagă, D., Cadastru general şi Cadastre de specialitate, Matrix, 

Bucuresti, România, 2005 – 407 pag.; 

http://old.justice.md/lex/document_rom.php?id=D011FC4D:64E74ACF
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311616
http://lex.justice.md/
http://old.justice.md/lex/document_rom.php?id=1D440D1E:C6102743
http://old.justice.md/lex/document_rom.php?id=0699792A:25DDACBB
http://old.justice.md/lex/document_rom.php?id=B7D92BDE:1150A297
http://www.cadastre.md/upfiles/kfm_catalog/Legi_ro/01.DOC
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16. Badea, Gh. Cadastru, Conspress, Bucuresti, România 2013 - 448 pag. 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 

30% 30%  40% 

30% 30%  40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii modului de elaborare a planurilor 
geometrice/cadastrale după planul topografic, prin vectorizare. 
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