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1. Date despre unitatea de curs/modul

Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru
Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului
Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I
Programul de studiu 0710.1 Inginerie şi Management în Construcţii
Anul de studiu Semestrul Tip de

evaluare
Categoria
formativă

Categoria de
opționalitate

Credite
ECTS

II (învățământ cu
frecvență);

3; E U – unitate de
curs de

orientare
socio-

umanistică

A - unitate de
curs opțională

4

II (învățământ cu frecvență
redusă)

3. E
E, LV

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 120 30 30 - 30 30
f/r 120 10 8 34 34 34

3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de
învățământ

-

Conform competențelor ü Capacitatea de a înţelege și explica reglementările în vigoare.
ü Abilitatea de a căuta informaţii pe net, site-uri, blog-uri, de a analiza

legislaţia, de a corobora acte normative.
ü Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi

metodologiilor din domeniul juridic.
ü Cunoașterea și înțelegerea fenomenului şi noţiunilor de drept civil și

administrativ.
ü Capacitate de sintetizare şi interpretare a informaţiilor primite, de

rezolvare a unor probleme de bază (spețe) şi extinderea la probleme
specifice.

ü Dezvoltarea capacităţii de muncă în echipă.

4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru
Curs Orele de curs se desfășoară în sala de studii, cu utilizarea materialelor didactice

vizuale și informative adecvate conținutului cursului, precum și sunt însoțite de
cursul on-line plasat pe platforma Moodle a UTM. Prezența la ore este obligatorie.
Nu vor fi tolerate întârzierile studenților, precum și convorbirile telefonice în timpul
cursului.

Laborator/seminar Orele practice se desfășoară în sala de studii, cu implicarea activă a fiecărui student
în realizarea diferitor sarcini practice individuale, în grup sau în perechi. Prezența la
ore este obligatorie.

http://www.utm.md/
http://utm.md/studii/planuri/zi/FCGC/plan2011-imc-zi.pdf
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5. Competențe specifice acumulate
Competențe
profesionale

CP2. Definirea şi clasificarea teoriilor, paradigmelor şi principiilor utilizate în studiul
dreptului.
ü Utilizarea conceptelor și teoriilor din domeniul dreptului civil și administrativ

pentru explicarea şi interpretarea textelor de lege naţionale, europene şi
internaţionale.

ü Aplicarea teoriilor, a principiilor și a conceptelor într-un context determinat.
ü Analiza datelor preliminare, interpretarea acestora, realizarea de clasificări şi a

unor delimitări  conceptuale.
ü Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea teoriilor, principiilor şi

metodelor specifice dreptului.
CP3. Identificarea normelor juridice din sistemul de drept al RM, european şi a
principalelor instrumente juridice internaţionale.
ü Explicarea şi interpretarea normelor juridice naţionale, a celor europene şi a

prevederilor internaţionale prin utilizarea cunoştinţelor însuşite.
ü Identificare prevederilor legale din legislaţia RM, europeană sau internaţională,

aplicabile într-un context determinat.
ü Realizarea studiului juridic şi distingerea între prevederile relevante faţă de cele

irelevante care au incidenţă în rezolvarea unor situaţii specifice.
ü Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislaţiei RM şi a celei europene

şi internaţionale în vigoare.

Competențe
transversale

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil, cu respectarea
regulilor deontologice specifice administrației publice.

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de
interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice.

6. Obiectivele unității de curs/modulului
Obiectivul general Formarea unei atitudini ştiinţifice cu privire la ramurile dreptului civil prin

înțelegerea corectă a reglementărilor din  aceste domenii, în scopul utilizării
cunoștințelor dobândite în practică în cadrul viitoarei cariere profesionale.

Obiectivele specifice - Însuşirea de către studenţi a principiilor, noțiunilor și instituțiilor specifice
dreptului civil;
- Însuşirea de către studenţi a principiilor, noțiunilor și instituțiilor specifice
dreptului administrativ;
- Definirea și caracterizarea subiectelor dreptului civil și administrativ, cu accent
pe persoana fizică, persoana juridică și organele administrației publice centrale și
locale;
- Definirea și caracterizarea actului juridic civil, cu accent pe condițiile de
încheiere a lui;
- Analiza dreptului de proprietate, ca instituție proprie dreptului civil;
- Însușirea principiilor de bază cu care funcţionează administraţia publică etc.
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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. Noțiuni introductive privind ramura dreptului civil. 2 1
T2. Izvoarele dreptului civil. Principiile dreptului civil.Raportul juridic de drept
civil.

4
1

T3. Persoanele fizice - subiecte ale dreptului civil. 4 1
T4. Persoanele juridice - subiecte ale dreptului civil. 4 1
T5. Actul juridic civil. 4 2
T6. Reprezentarea și procura. 4 1
T7. Dreptul de proprietate. 4 2
T8. Succesiunea legală și cea testamentară. 4

1
Total 30 10

Tematica activităților didactice

Numărul de ore
învățământ

cu
frecvență

învățământ
cu frecvență

redusă
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor

LL1. Noțiuni introductive privind ramura dreptului civil. 2 1
LL2. Izvoarele dreptului civil. Principiile dreptului civil.Raportul juridic de drept
civil.

4
1

LL3. Persoanele fizice - subiecte ale dreptului civil. 4 1
LL4. Persoanele juridice - subiecte ale dreptului civil. 4 1
LL5. Actul juridic civil. 4 2
LL6. Reprezentarea și procura. 4 1
LL7. Dreptul de proprietate. 4 2
LL8. Succesiunea legală și cea testamentară. 4 1
Total 30 10
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9. Evaluare
Curentă Proiect de an Examen finalAtestarea 1 Atestarea 2

30% 30% - 40%
Standard minim de performanță
Prezența și activitatea la prelegeri și seminarii;
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;
Activitate susţinută în timpul semestrului;
Exprimare clară și concisă în limbajul juridic;
Însușirea noțiunilor de bază ale disciplinei Drept civil și administrativ;
Soluţionarea corecta a minimum 50% din totalul subiectelor din testul de examinare final.
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