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ADNOTAREA 

Tohilat Ecaterina, „Regimul juridic al superficiei”, Teză de master în Drept 

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii și bibliografia constituită din 64 de surse, 
82 de pagini de text de bază. 

Cuvintele-cheie: drept real, drept limitat, teren, construcție, superficie, drept de superficie. 

Teza de master reprezintă o analiză multiaspectuală a doctrinei, legislației și a practicii judiciare 
din Republica Moldova și din alte țări, privind anumite relații patrimoniale, în speță dreptul real 
imobiliar de a poseda și folosi terenul altuia în vederea edificării și exploatării unei construcții a 
superficiarului, la fel descrierea principalelor aspecte și probleme existente în prezent privind 
publicitatea imobiliară a instituției superficiei. 

Lucrarea este dedicată întru rezolvarea chestiunilor ce țin de specificul reglementărilor juridice 
în materia instituției superficiei, deoarece modificările permanente a cadrului legislativ și lipsa 
unei practici uniforme privind soluționarea judiciară a litigiilor izvorâte în urma constituirii 
dreptului de superficie legală asupra bunurilor imobile, trezesc multe semne de întrebare, iar 
prezenta lucrare contribuie la clarificarea unor importante probleme din domeniul supus 
cercetării.  

Problema științifică soluționată reprezintă analiza succintă a teoriei și practicii juridice din 
Republica Moldova și din alte țări, în scopul elucidării specificului dreptului de superficie 
precum și înregistrarea acestuia  în registrul bunurilor imobile, esența juridică, la fel și descrierea 
principalelor aspecte și probleme existente în prezent în domeniul înregistrării bunurilor imobile 
în cadastru, în speță dreptul de superficie. 

Ne-am propus ca scop de a analiza aspectele juridice ce țin de implementarea sistemului de 
constituire și înregistrare a dreptului de superficie în Republica Moldova, cu evidențierea 
lacunelor în legislația națională și formularea recomandărilor privind perfecționarea cadrului 
normativ în domeniul supus cercetării.  

Obiectivele tezei rezidă în cercetarea aprofundată a esenței, conținutului și reglementărilor 
legislative privind apariția și evoluția dreptului de superficie - ca drept limitat al dreptului de 
proprietate în Republica Moldova, statutul juridic și publicitatea înregistrării acestuia în registrul 
bunurilor imobile, determinarea cazurilor și temeiurilor în baza căruia are loc nașterea și 
încetarea dreptului de superficie, analiza problemelor teoretice și practice întâlnite în procesul de 
înregistrare a dreptului de superficie în redacția Codului Civil modernizat. 

La baza analizei și cercetării prezentului studiu, au fost aplicate metodele: istorică, logico-
juridică, monografică, deductivă și analitică.  

Astfel conchidem că prezenta teză de master are un aspect de cercetare juridic pronunțat, întrucât 
legislația este într-un proces continuu de dezvoltare și impune mereu corectări și adaptări 
inerente în vederea apariției și constituirii dreptului de superficie. 
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ANNOTATION 

Tohilat Ecaterina, "The legal regime of the surface", Master's thesis in Law 

Thesis structure: introduction, four chapters, conclusions and bibliography consisting of 
64 sources, 82 pages of basic text. 

Keywords: real law, conditional law, land, construction, surface, surface law. 

The master's thesis is a multifaceted analysis of the doctrine, legislation and judicial 
practice of the Republic of Moldova and other countries, regarding certain patrimonial relations, 
namely the real estate right to own and use another person's land in order to erect and exploit a 
construction of superficiary, as well as the description of the main aspects and existing problems 
regarding the real estate advertising of the surface institution. 

The paper is dedicated to resolving issues related to the specific legal regulations on the 
institution of the surface, because the permanent changes in the legislative framework and the 
lack of a uniform practice on the judicial resolution of disputes arising from the establishment of 
the right of legal surface on real estate, raise many questions, and this paper helps to clarify 
important issues in the field under research. 

The solved scientific problem is the brief analysis of the legal theory and practice in the 
Republic of Moldova and other countries, in order to elucidate the specifics of the right of 
surface, as well as its registration in the real estate register, the legal essence and the description 
of the main aspects and problems in the field of registration of real estate in cadastre, especially 
of the right of surface. 

We aimed to analyze the legal aspects related to the implementation of the system of 

establishment and registration of surface rights in the Republic of Moldova, highlighting gaps in 

national legislation and formulating recommendations for improving the regulatory framework 

in the field subject to research. 

The objectives of the thesis are to investigate in depth the essence, content and legislative 

regulations on the acquisition and evolution of the right of surface - as a limited right of 

ownership in the Republic of Moldova, legal status and publicity of its registration in real estate, 

determining cases and causes for acquisition and termination of the right of surface, the analysis 

of the theoretical and practical problems encountered in the process of registration of the right of 

surface in the drafting of the modernized Civil Code. 

As a base for this research and analysis, the following methods were applied: historical, 
logical-legal, monographic, deductive and analytical. 

Thus, we conclude that this master's thesis has a pronounced aspect of legal research, as 
the legislation is in a continuous process of development and always requires inherent 
corrections and adaptations for the acquisition and establishment of the right of surface. 
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INTRODUCERE 

 Dreptul de superficie este unul din drepturile reale pe care le poate dobândi o persoană 
atât pentru satisfacerea necesităților personale cu buna intenție de edificare a construcțiilor sau a 
plantațiilor, cât și pentru cauză de moarte, prin intermediul succesiunilor. 

 Astfel, putem expune că fundamentul conceptual al dreptului de superficie și al 
superficiei, în general,  în calitate de drept ce poate fi dobândit de o persoană, este garantat pe 
toată perioada de existență a acestuia, acesta fiind valabil până la momentul încetării actului 
juridic dintre superficiar și titularul dreptului de proprietate. Dreptul de superficie este acel drept 
care oferă posibilitatea unei persoane fizice sau juridice de a ridica construcție, de edificare a 
plantațiilor sau orice alte lucrări esențiale pe terenul unei terțe persoane. 

 Actualitatea și importanța temei. Subiectul cercetat este destul de actual, dat fiind 
faptul că ține atât de ordinul juridic, cât și de cel practic, deoarece aspectele și cerințele 
prevăzute în contractul de superficie trebuie respectate și asigurate pe toată perioada valabilității 
acestuia. Deci, dreptul de superficie, în calitate de unul din dezmembrămintele dreptului de 
proprietate pe care le poate dobândi persoana în timpul vieții, este indispensabil pentru existența 
societății umane, care asigură în totalitate satisfacerea necesităților personale prin deținerea și 
edificarea bunurilor deținute, pe viitor, cu drept de proprietate.  

 Motivul alegerii temei. Alegerea și cercetarea subiectului respectiv se datorează faptului 
că este un subiect ce nu prea a fost expus analizei, dar pe care, în calitate de autor ai prezentei 
lucrări, o consider ca fiind o temă destul de importantă pentru categoria drepturilor reale și a 
dezmembrămintelor. Un motiv esențial ce a stat la baza alegerii și cercetării temei respective și 
abordarea acesteia spre examinare și cercetare, a avut la bază analiza conceptului dreptului de 
superficie la nivel național, analiza părerilor expuse în literatura de specialitate de-a lungul 
timpului, fiind un subiect ce necesită o analiză mai aprofundată. 

 Gradul de noutate al temei. Noutatea prezentei teme constă în implementarea noilor 
prevederi legislative cu privire la superficie și la dreptul de superficie, a modurilor de dobândire 
și celor de încetare caracteristice acestui aspect. Prezentul studiu nu este cercetat pentru prima 
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dată, însă datorită modernizării legislației civile, autorii au considerat necesar de a fi analizat și 
cercetat, prin expunerea propriilor păreri cu privire la noile modificări. În acest context sunt 
analizate și cercetate aspectele teoretice la nivel național și unele aspecte practice, prin 
intermediul cărora au loc instituirea dreptului de superficie. 

 Scopul și obiectivele temei. Scopul de bază ce a stat la temelia cercetării prezentului 
studiu este analiza regimului juridic al superficiei în noua reglementare a Codului Civil al 
Republicii Moldova, în conformitate cu reglementările naționale precum și cercetarea complexă 
a acestei teme. Pentru atingerea scopului, la bază avem următoarele obiective: 

 analiza legislației și doctrinei cu privire la dreptul de superficie; 

 analiza în plan comparat al regimului juridic al superficiei cu legislația altor state; 

 analiza conceptului de superficie ca dezmembrământ al dreptului de proprietate; 

 analiza istorică și evolutivă a dreptului de superficie; 

 analiza noțiunii și caracterelor juridice cu privire la dreptul de superficie; 

 analiza aspectelor de constituire și înregistrare a dreptului de superficie; 

 analiza modurilor de exercitate și încetare a dreptului de superficie; 

 concluzii finale și propuneri de lege ferendă. 

Metodologia cercetării și baza informațională. La baza analizei și cercetării prezentului 
studiu, au fost aplicate metodele: analitică, sistematică, logică, comparativă și istorică. Temei de 
bază pentru cercetarea subiectului abordat a servit baza legislativă a Republicii Moldova, dar și a 
României, Quebec, Franța, și nu în ultimul rând literatura de specialitate autohtonă și cea străină. 
Deci, principalul act legislativ care a stat la baza temei este Codul civil modernizat al Republicii 
Moldova cu redacția din 01.03.2019. 

Structura și volumul tezei. Lucrarea este structurată și formată din patru capitole, fiecare fiind 
format din subcapitole legate coerent unul de altul. Astfel lucrarea deține următoarele capitole: 

Capitolul I: „Analiza doctrinei și legislației cu privire la superficie”, care include analiza 
legislației naționale cu privire la superficie, și a părerilor din literatura de specialitate, în plan 
comparat cu legislația altor state. 

Capitolul II: „Noțiuni generale privind dreptul de superficie” include superficia în calitate de 
dezmembrământ al dreptului de proprietate, aspectele istorice evolutive și noțiunea de superficie, 
și caracterele juridice caracteristice. 

Capitolul III: „Particularitățile dreptului de superficie” cuprinde aspecte legate de constituirea, 
înregistrarea și exercitarea dreptului de superficie, și nu în ultimul rând mijloacele de încetare a 
superficiei în condițiile legii. 

Capitolul IV: „Aspecte practice privind dreptul de superficie”. Prin intermediul acestui capitol 
vom expune în practică, unde se va analiza un litigiu civil ce are subiect principal dreptul de 
superficie. 

În baza prezentului studiu, ca autor ai lucrării, voi analiza sub aspect național dreptul de 
superficie în corespundere cu noile reglementări juridice, iar în  final cu expunerea propriilor 
păreri de lege ferendă și a concluziilor personale, cu privire la subiectul abordat. 
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Concluzii finale și recomandări 

Scopul de bază ce a stat la temelia cercetării prezentului studiu este analiza regimului juridic al 
superficiei în viziunea legislației naționale, în special al Codului Civil modernizat al Republicii 
Moldova, precum și cercetarea complexă doctrinară a instituției superficiei. Considerăm că în 
cadrul prezentei lucrări, au fost îndeplinite toate scopurile și obiectivele propuse de la bun 
început. 

Totodată în urma studiului efectuat, putem reitera câteva concluzii esențiale: 

1. La momentul actual dreptul de superficie este reglementat cu unele prevederi, care s-au păstrat 
încă din dreptul roman și care au evoluat pe parcursul anilor schimbându-se formularea, dar esența 
rămânând aceiași, de exemplu unele temeiuri de stingere ale dreptului de superficie s-au păstrat și 
anume temeiurile: la expirarea termenului și la consolidare când terenul și construcția devin 
proprietatea aceleiași persoane. Astfel, dreptul de superficie este acea modalitate juridică, inclusă 
în drepturile reale limitate, precum și în dezmembrămintele dreptului de proprietate, care oferă 
posibilitatea superficiarului să dețină cu drept de folosință și posedare a bunului imobil pe care 
urmează să fie edificate construcții sau plantații, dar și alte lucrări după necesitate. 

2. Dreptul de superficie are la bază principiile internaționale de drept și sunt în continuu 
dezvoltare și adaptare la nivel instituțional, ceea ce duce la o ajustare corectă și o administrare 
eficientă a dreptului de proprietate, în speță dreptul de superficie. 

3. Dreptul de superficie este un dezmembrământ al dreptului de proprietate, întrucât proprietarul 
terenului are doar dreptul de folosință asupra terenului, posesia și dispoziția fiind exercitate de 
către superficiar. Astfel, superficiarul pe toată perioada valabilității actului juridic de instituire, 
poate utiliza și administra bunul în propria favoare pentru satisfacerea nevoilor personale. 

4. Cunoașterea istoricului dreptului de superficie, încă din cele mai vechi timpuri, permite 
înțelegerea evoluției acestuia, precum și conceperea interpretărilor ce pot fi deduse din normele 
dreptului civil cu privire la dreptul de superficie, prin care se justifică unele viziuni. 

5. Superficia este acel drept real limitat, cu caracter alienabil și transmisibil prin succesiune care 
constă în prerogativa superficiarului de a edifica și exploata construcții pe /sub terenul altuia pe o 
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perioadă convenită între acesta și proprietarul de teren, sau în termen de 99 de ani și care atrage 
după sine necesitatea grevării terenului respectiv cu servitutea necesară utilizării construcției. 

6. În temeiul unui act juridic dreptul de superficie se poate naște, de exemplu, printr-un contract 
de vânzare-cumpărare prin care se înstrăinează o construcție și se constituie dreptul de superficie 
asupra terenului care nu face obiect al contractului de vânzare cumpărare; printr-un contract de 
societate civilă prin care se instituie dreptul de superficie asupra terenului; etc. În ceea ce privește 
constituirea dreptului de superficie în temeiul legii, aceste temeiuri pot fi deduse din lege chiar 
dacă nu e specificat expres asupra nașterii dreptului de superficie. În prezentul subcapitol s-a 
atenționat asupra importanței înregistrării dreptului de superficie și cum are loc înregistrarea acestui 
drept real. 

7. Prin exercitarea dreptului de superficie se înțelege îndeplinirea drepturilor și obligațiilor pe 
care le are superficiarul, în raport cu proprietarul de teren, asupra suprafeței sau subfeței. 
Drepturilor superficiarului îi sunt corelative obligațiile proprietarului, iar obligațiilor 
superficiarului - drepturile proprietarului. Asupra efectelor încetării dreptului de superficie se 
recomandă implementarea sintagmei dacă nu există o stipulație contrară în norma ce ține de 
transmiterea dreptului de proprietate asupra construcției proprietarului de teren. Această 
mențiune ar proteja interesele superficiarului care deține un drept de proprietate asupra 
construcției edificate de către acesta.  

8. Superficia oferă avantaj special autorităților publice. Dacă o autoritate publică ar vinde 
terenul, ea nu ar putea controla dacă ceva se construiește pe el și ce anume se construiește. Dacă 
însă autoritatea publică rămâne proprietar, în contractul de constituire a superficiei ea poate 
impune obligația superficiarului de a construi și chiar indica detaliat tipul construcției. 

Se propun următoarele recomandări de lege ferenda: 

1)-Din noțiunea de superficie din Codul Civil al R. Moldova,  art. 654, alin. 1.  „Superficia este 

dreptul real imobiliar de a poseda și folosi terenul altuia în vederea edificării și exploatării unei 

construcții a superficiarului, deasupra și sub acest teren, sau a exploatării unei construcții 

existente a superficiarului”  sintagma „deasupra și sub acest teren”  interpretând în mod 

gramatical ar rezulta că, fiind legate prin conjuncția și, aceste circumstanțe pot fi privite numai 

împreună și numai în limitele suprafeței terenului cuprinse de perimetrul construcției. Conform 

aceste interpretări a acestei sintagme, reiese că în baza dreptului de superficie nu s-ar putea 

efectua și exploata construcții sub terenul altuia, cu toate că construcțiile subterane sunt parte 

componentă a bunului imobil, precum clădirile. După părerea personală, pentru a înlătura 

confuzia respectivă, ar fi necesară o modificare de ordin lingvistic și gramatical în norma 

respectivă prin înlocuirea conjuncției și în conjuncția sau. Noțiunea de superficie să fie 

modificată în felul următor:  „Superficie este dreptul real imobiliar de a poseda și folosi terenul 

altuia în vederea edificării și exploatării unei construcții a superficiarului, deasupra sau sub acest 

teren, sau a exploatării unei construcții existente a superficiarului”. 

2)-Se propune modificarea și completarea  asupra instituirii superficiei legale pe terenul public în 

baza art. 29 al Legii pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova: În cazul în 
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care proprietarul bunului imobil înregistrat separat în Capitolul B al registrul bunurilor imobile 

(cu excepția construcțiilor provizorii)  nu are niciun drept asupra terenului, conform alin.3): 

„dreptul de superficie se instituie doar asupra părții terenului necesare pentru deservirea bunului 

imobil înregistrat separat în capitolul B. Dimensiunile concrete ale părților de teren se stabilesc 

de către proprietarul terenului, la cererea superficiarului sau la inițiativa proprietarului.”  În cazul 

dat se poate aplica norma articolului 11 din Codul funciar cu privire la dimensiunile sectoarelor 

de teren necesare pentru deservirea bunului imobil, și anume “în orașe – de la 0,04 până la 0,07 

hectare, în localități rurale – până la 0,12hectare”.Respectiv conform acestei  interpretări art. 29 

se poate modifica astfel: În cazul în care proprietarul bunului imobil înregistrat separat în 

Capitolul B al registrul bunurilor imobile (cu excepția construcțiilor provizorii)  nu are niciun 

drept asupra terenului, conform alin.3): „dreptul de superficie se instituie doar asupra părții 

terenului necesare pentru deservirea bunului imobil înregistrat separat în capitolul B, pentru 

localitățile urbane  de la 0,04 până la 0,07 hectare și în localități rurale până la 0,12hectare. În 

cazul în care se constată excedent de teren dimensiune se vor stabili de proprietarul terenului, la 

cererea superficiarului sau la inițiativa proprietarului.”  

În urma efectuării cercetării subiectului expus în prezenta lucrare, și anume: „Regimul juridic al 

superficiei, poate fi formulată următoarea recomandare cu titlu de lege ferendă: astfel, propunem 

modificarea noțiunii de superficie, și anume alin. 1 art. 654, cu următorul conținut: Superficia 

este acel drept real principal imobiliar limitat, cu caracter alienabil și transmisibil prin 

succesiune, care constă în prerogativa superficiarului de a edifica și exploata una sau mai multe 

construcții pe/sub terenul altuia, pe o perioadă convenită între acesta și proprietarul de teren, 

(maxim pentru 99 de ani) și care atrage după sine necesitatea grevării terenului respectiv cu 

servitutea necesară utilizării construcției. 
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