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I. PRELIMINARII 
 

Disciplina de studiu „Particularităţile soluţionării litigiilor funciare” reprezintă un studiu 
aprofundat, axat pe particularităţile examinării celor mai importante raporturi din domeniul dreptului 
funciar.  

În cadrul prezentei discipline, vor fi la fel evidenţiate particularităţile examinării litigiilor 
funciare, preponderent asupra cazurilor ce ţin de constituirea şi administrarea terenurilor din fondul 
funciar, stingerea drepturilor asupra terenurilor, formarea terenurilor, înregistrarea în Registrul 
Bunurilor Imobile a dreptului asupra terenului, răspunderea pentru încălcarea legislaţiei funciare. 
Conţinutul cursului include atît examinarea raporturilor funciare sus-menţionate, cît şi modalităţile, 
procedura de examinare a cauzelor din domeniile respective. 

Prezentul curriculum este conceput să conţină informaţii cît mai utile şi necesare candidaţilor 
la funcţia de judecător în scopul aprofundării cunoştinţelor în domeniul funciar, în vederea aplicării 
corecte şi eficiente a legislaţiei la soluţionarea litigiilor funciare. 

Disciplina „Particularităţile soluţionării litigiilor funciare” are drept scop formarea 
competenţelor profesionale necesare în cadrul exercitării funcţiei de judecător. Din această 
perspectivă, studiul prezentului modulul este orientat spre evidenţierea problemelor ce ţin de 
reglementarea raporturilor funciare, examinarea legislaţiei, hotărîrilor Plenului CSJ, practicii Curţii 
Europene a Drepturilor Omului, pentru a cultiva deprinderi de veritabil judecător, a cultiva spiritul 
de respect pentru lege şi pentru justiţiabili. 

 
II. COMPETENŢE 

 
Prin studiul disciplinei audientul va obţine următoarele competenţe: 

• Să poată identifica conceptele de bază în domeniul dreptului funciar; 
• Să poată determina legislaţia aplicabilă la reglementarea raporturilor funciare; 
• Să poată determina procedura aplicabilă în cadrul soluţionării diferitor cazuri funciare; 
• Să deţină cunoştinţe şi abilităţi practice de identificare a normelor materiale şi procesuale 

aplicabile pentru examinarea şi soluţionarea diferitor categorii de litigii funciare; 
• Să posede abilităţi practice în vederea examinării corectitudinii conţinutului documentelor 

cadastrale, documentelor ce confirmă dreptul asupra terenurilor etc.; 
• Să proiecteze şi să motiveze acte judecătoreşti de dispoziţie prin prisma normelor de drept 

naţional şi internaţional. 
 

III. PRINCIPALELE OBIECTIVE 
 
 La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să: 

– determine statutul juridic al Fondului funciar din Republica Moldova; 
– identifice procedura schimbării destinaţiei terenurilor; 
– determine drepturile şi obligaţiile deţinătorilor de terenuri; 
– determine competenţa organelor implicate în administrarea terenurilor; 
– distingă modurile de formare a terenurilor; 
– explice tipurile de înscrisuri în registrul bunurilor imobile; 
– identifice răspunderea pentru încălcarea raporturilor funciare; 
– determine corect procedura de soluţionare a diferitor categorii de litigii funciare; 
– aplice corect legislaţia națională, jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului 

referitoare la respectarea  drepturilor şi libertăţilor prevăzute de Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, la soluţionarea litigiilor funciare; 



3 
 

– să ia atitudini faţă de discrepanţele existente în practica naţională la examinarea cazurilor 
funciare. 
 

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Denumirea 
disciplinei Formator Semestrul Total 

ore 
Ore 
curs 

Ore 
practice Evaluarea 

Particularităţile 
soluţionării 

litigiilor funciare 
Alla Climova III 18 0 18 colocviu 

diferențiat 

 
 

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 
 

Nr. 
d/o TEMATICA Ore  

curs 
Ore  

practice 

1.   Fondul funciar.  Componenţa fondului funciar  0 4 

2.  Particularităţile administrării fondului funciar  0 4 

3.  Formarea terenurilor. Modalităţile de formare  0 4 

4.  Înregistrarea terenurilor 0 4 

5.  Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei funciare 0 2 

TOTAL 0 18 

 
VI. UNITĂŢI TEMATICE 

 

Unităţi tematice Strategii didactice/ 
Resurse logistice Lucrul individual 

Tema 1. Fondul funciar.  Componenţa fondului funciar 

Ore practice 
1. Analiza statutului juridic al terenurilor ce 

compun fondul funciar al RM. 
2. Trăsăturile specifice a categoriilor de 

terenuri ce compun fondul funciar al RM. 
3. Determinarea procedurii de modificare a 

destinaţiei terenurilor agricole. 
Schimbarea categoriei terenurilor cu 
destinaţie specială. 

4.  Identificarea cadrului legislativ aplicabil 
problemelor ce ţin de fondul funciar.  

5. Identificarea celor mai frecvente categorii 

Seminare. 
Studiu de caz. 
Soluţionarea speţelor. 
Tablă flipchart. 
Analiza dosarelor. 

Soluţionarea 
speţelor. 
Întocmirea 
referatelor. 
Întocmirea 
proiectelor de acte 
procesuale. 
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de cauze funciare în cadrul raporturilor ce 
ţin de Fondul funciar. 

6. Identificarea cauzelor funciare examinate 
în procedura contenciosului administrativ, 
procedura contencioasă, procedura 
specială. 

 

Tema 2. Particularităţile administrării fondului funciar 

Ore practice 
1. Determinarea competenţei administraţiei 

publice centrale şi locale în administrarea 
fondului funciar. 

2. Analiza statutului juridic al terenurilor 
domeniului public şi al terenurilor 
domeniului privat. 

3. Examinarea drepturilor şi obligaţiilor 
deţinătorilor de teren. 

4. Evidenţierea cazurilor de stingere a 
drepturilor reale şi de creanţă asupra 
terenului. 

5. Evidenţierea procedurii de soluţionare a 
cazurilor ce ţin de încălcarea normelor de 
drept în vederea administrării terenurilor 
domeniului public şi domeniului privat. 

6. Apărarea drepturilor deţinătorilor de 
terenuri. 

 

Seminare. 
Studiu de caz. 
Soluţionarea speţelor. 
Tablă flipchart. 
Analiza dosarelor. 

 

Soluţionarea 
speţelor. 
Întocmirea 
referatelor. 
Întocmirea 
proiectelor de acte 
procesuale. 

 

Tema 3. Formarea terenurilor. Modalităţile de formare 

Ore practice 
1. Analiza noţiunii şi condiţiilor de formare a 

terenurilor. 
2. Identificarea specificului formării 

terenurilor prin separare, divizare, 
comasare şi combinare. 

3. Determinarea efectelor formării 
terenurilor prin diverse metode. 

4. Evidenţierea discrepanţelor legislative în 
materia formării terenurilor. 

5. Evidenţierea procedurii de soluţionare a 
litigiilor în cadrul formării terenurilor. 

 

Seminare. 
Studiu de caz. 
Soluţionarea speţelor. 
Tablă flipchart. 
Analiza dosarelor 
cadastrale, 
Registrelor Bunurilor 
Imobile. 
Analiza dosarelor 
judecătoreşti. 

 

Soluţionarea 
speţelor. 
Întocmirea 
referatelor. 
Întocmirea 
documentelor 
cadastrale în 
vederea formării 
terenurilor. 

 

Tema 4. Înregistrarea terenurilor 

Ore practice 
1. Analiza tipurilor înregistrării terenurilor şi 

drepturilor asupra acestora în Registrul 

Seminare. 
Studiu de caz. 
Soluţionarea speţelor. 

Soluţionarea 
speţelor. 
Întocmirea 



5 
 

Bunurilor Imobile. Efectele înregistrării. 
2. Determinarea procedurii de rectificare a  

înscrisurilor în Registrul Bunurilor 
Imobile. 

3. Aplicarea prescripţiei acţiunii în 
rectificare. 

4. Identificarea celor mai frecvente categorii 
de cauze în cadrul înregistrării terenurilor 
şi drepturilor asupra acestora în Registrul 
Bunurilor Imobile. 

5. Identificarea cadrului legislativ aplicabil 
la înregistrarea terenurilor. 

6. Identificarea procedurii examinării 
litigiilor în legătură cu înregistrarea 
terenurilor. 

 

Tablă flipchart. 
Analiza dosarelor 
cadastrale. 
Examinarea 
conţinutului Registrul 
Bunurilor Imobile. 

 

referatelor. 
Efectuarea diferitor 
tipuri de înscrisuri 
în mostre de 
Registru. 
Întocmirea 
deciziilor privind 
refuzul 
înregistrării. 
Întocmirea 
proiectelor de acte 
procesuale. 

 

Tema 5. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei funciare  

Ore practice 
1. Analiza particularităţilor răspunderii 

juridice în domeniul funciar. 
2. Determinarea specificului antrenării 

răspunderii delictuale în domeniul funciar. 
3. Recuperarea prejudiciului material prin 

intermediul Fondului de garanţie.  
4. Identificarea componenţelor de 

contravenţii, infracţiuni în cadrul 
raporturilor funciare. 

5. identificarea cadrului legislativ privind 
răspunderea funciară. 

 

Seminare. 
Studiu de caz. 
Soluţionarea speţelor. 
Tablă flipchart. 
Analiza dosarelor. 

 

Soluţionarea 
speţelor. 
Întocmirea 
referatelor. 
Întocmirea 
proiectelor de acte 
procesuale. 

 

 
VII. EVALUAREA 

 
Evaluarea se va efectua continuu şi la final. 
 
A. Evaluarea continuă se va realiza prin: 

− participarea audienţilor în cadrul orelor practice; 
− realizarea activităţilor individuale; 
− răspunsuri orale, participare la dezbateri/studii de caz; 
− redactarea unor acte procesuale (încheieri, hotărâri, decizii) în baza temelor studiate; 
− susţinerea unei testări obligatorii care va conţine sarcini cu obiective de măsurare a 

cunoştinţelor, capacităţilor şi competenţelor/aptitudinilor profesionale; 
− pregătirea unui referat ştiinţific şi/sau aplicativ pe o problemă propusă pentru activităţile 

individuale. 
 
B. Evaluarea finală se va efectua sub forma colocviului diferenţiat la finele disciplinei de 

studiu, în bază de test, care va conţine întrebări teoretice şi practice în domeniul dreptului funciar. 
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