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LEGISLAȚIA ÎN CONSTRUCȚII
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Urbanism Arhitectură
Catedra/departamentul
Urbanism și Design Urban
Ciclul de studii
Studii superioare de licenţă, ciclul I
Programul de studiu
0732.3 Alimentări cu apă, canalizări
Anul de studiu
Semestrul
Tip de
Categoria
evaluare
formativă
III (învăţământ cu frecvenţă);
VI
S – unitate de
Ex
curs de
specialitate

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
2

2. Timpul total estimat
Din care

Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Laborator/seminar

60

30

15

Ore auditoriale
Proiect de
an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
15
15

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ
Filosofia
și
etica
inginereasca,
Limba
străină,
Filosofia,
Securitateaactivitățiivitale
Conform competenţelor
Însușirea prevederilor legislative în domeniul construcțiilor,Cunoașterea
specificului contractelor civile, Cunoaşterea conţinutului juridic al
documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, Cunoaşterea
condiţiilor juridice care influenţează proiectele de urbanism, arhitectură
şi construcţie, Cunoașterea esenței și conținutului agrementului tehnic în
construcții.
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, întârzierile şi ieşirele voluntare a studenţilor din
sala de cursprecum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.
Laborator/seminar Pentru a fi admis la orele de seminare studentul trebuie să studieze sistematic materialul
teoretic expus la orele de curs.Studenții vor perfecta lucrările practice conform
condițiilor impuse de indicațiile metodice. Pe parcursul semestrului studenţii trebuie să
susţină atestări în formă scrisă pentru verificarea cunoştinţelor însuşite pe parcurs.
5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
CP1. Recunoaştereaelementelor şistructurilorconstrucţiilor din domeniul hidroedilitare
profesionale
specific
 Apreciereacalităţii uneiconstrucţii hidroedilitare şi instalaţii, utilizândcriterii de
evaluare
specifice domeniului.
CP4.Organizarea şi conducerea proceselor de execuţie a sistemelor de instalaţii specifice
programului de studiiexploatare şi întreţinere a construcţiilor din domeniul ingineriei
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sanitare și sistem AAC
 Cunoaşterea semnificaţiei documentelor specifice proceselor de organizare a
execuţiei lucrărilor de instalaţii

Competenţe
profesionale

Competenţe
transversale

CP5. Identificarea cerinţelor de siguranţă, funcţionalitate, confort şi durabilitate, pentru
elemente şi sisteme de instalaţii specifice programului de studii
 Cunoaşterea şi utilizarea reglementărilor tehnice specifice.
 Cunoaşterea şi aplicarea exigenţelor esenţiale conform normelor de calitate
pentru elemente şi sisteme de instalaţii
CT1.Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini
pentru nivelurile subordonate.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general
Obiectivul disciplinei constă în informarea studenţilor cu privire la legislaţia generală,
reglementările şi legislaţia specifică în domeniul urbanismului, arhitecturii şi
construcţiilor.
Obiectivele specifice Cunoaşterea conţinutului juridic al documentaţiilor de urbanism şi amenajare a
teritoriului. Cunoaşterea actelor autorităţii administraţiei publice locale. Cunoaşterea
diferenţei şi specificaţiilor proprietăţii publice şi proprietăţii private. Cunoașterea
noțiunii, conținutului și modului de elaboare și emitere a certificatului de urbanism și
autorizației pentru construire. Cunoașterea exigenților esențiale ale calității în
construcții.
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor sem VI
T1. . Noţiuni generale despre stat şi drept. Diviziunea şi ramurile dreptului.
T2. Elemente generale ale dreptului civil.
T3. Acte juridice și obligaţia civilă. Caracteristicasuccintă a contractelorcivile.
T4. Dreptul de proprietate. Clasificarea în proprietatea publică şi proprietatea
privată. Agrementultehnicînconstrucții.
T5. Calitatea în construcţii. Răspunderea juridică în construcţii.
T6. Autorizarea construcţiilor. Elaborarea certificatului de urbanism și autorizației
de construire.
T7. Dispozițiigeneraleprivindactivitatea de urbanism șiamenajareateritoriului.
Total prelegeri:

Tematica activităţilor didactice
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor sem VI
LP1. Normele juridice. Aplicarea normelor juridice; Izvoarele dreptului,

2
2
2
2

-

2
2

-

3
15

-

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
2

-
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clasificarea lor.
LP2. Studierea prescripţiei extensive; Capacitatea juridică a subiectului de drept;
Caracteristica persoanei fizice şi persoanei juridice.
LP3.Formele încheierii actelor juridice.Caracteristica
contractelor civile;
Contractul deantrepriză în construcţii.
LP4. Proprietatea publică şi proprietatea privată; Obiectul şi întinderea dreptului
de proprietate. Modurile de dobîndire a proprietăţii prevăzute în codul civil.
Definiția și conținutul agrementului tehnic în construcții. Modul de elaborare și
emitere.
LP5. Sistemul calității în construcții; Recepția și postutilizarea construcțiilor;
Condiţiile răspunderii juridice.
LP6. Conținutul și modul de elaborare certificatului de urbanism și certificatului
de urbanism informativ. Conținutul și elaborarea autorizației de construire
și de desființare.
LP7. Planurile urbanistice și de amenajare a teritoriului. Elaborarea, avizarea și
aprobarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului.
Total lucrări de laborator/seminare:

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

3
15

-
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9. Evaluare
Curentă
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;

Examen final
40%

