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Adnotare la teza de masterat cu tema „Formarea bunurilor imobile”, Chișinău 2022, 

masterant Ursu V. 

 

Teza cu tema „Formarea bunurilor imobile„ este constituită din introducere, patru 

capitole (capitolul I: Aspecte științifice și reglementări juridice privind formarea bunurilor 

imobile; capitolul II: Aspecte teoretice referitor la formarea bunurilor imobile; capitolul III: 

Acțiunile juridice specifice de formare a bunurilor imobile și capitolul IV: Aspecte practice 

privind formarea bunurilor imobile”, concluzii generale și recomandări, bibliografie, anexe. 

În teză au fost utilizate cuvintele-cheie, cum ar fi: formarea bunurilor imobile, separarea, 

divizarea, combinarea, comasarea, reparcelarea, cadastrul bunurilor imobile, înregistrarea 

bunurilor imobile, bun imobil, drept de proprietate. 

Scopul urmărit constă în elaborarea unei lucrări complexe în aspect doctrinar, legislativ și 

practic ce ține de formarea bunurilor imobile. 

Obiectivele propuse spre realizarea scopului trasat sunt: analiza noțiunii de formare a 

bunurilor imobile  în evoluție istorică, în plan doctrinar și legislativ; identificarea modurilor de 

formare a bunurilor imobile; procedura de formare a bunurilor imobile și înregistrarea bunurilor 

imobile nou formate; formarea bunurilor imobile pe cale silită; cercetarea complexă, 

multiaspectuală, sub aspect comparat, a problemelor ce țin de formarea bunurilor imobile. 

În cadrul elaborării prezentei lucrări au fost cercetate cele mai importante lucrări ale 

doctrinarilor autohtoni precum: A.Climova, I.Teacă, V.Ursu, Liuviu Puie, Ardelean Grigore, 

Cara-Rusnac Aliona dar și lucrări ale autorilor țărilor vecine precum: Adam Popescu, Dănuț 

Cornoiu, Krasov O.I. și alții. La fel, a fost examinat și cadrul legislativ. 

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării constă în determinarea rolului și 

importanței formării bunurilor imobile pentru asigurarea apărării drepturilor patrimoniale dar și 

păstrarea viabilității bunurilor imobile. Evidențierea lacunelor din legislația în vigoare.  Totodată 

în prezenta lucrare se va examina procedura de formare a bunurilor imobile și înregistrarea 

bunurilor imobile nou formate și cum are loc formarea bunurilor imobile pe cale silită 

Totodată prezenta lucrare determină rolul modurilor de formare a bunurilor imobile  dar 

și de determinare a valorii bunurilor . 

 

 

 

 

 

 



   

 

RÉSUMÉ 

à la thèse de maîtrise „ Constitution de biens immobiliers ” Chișinău, 2022 

 

La thèse „ Constitution de biens immobiliers ” est composée de quatre chapitres (chapitre 

I - „Aspects scientifiques et réglementations juridiques sur la constitution de biens immobiliers ”; 

Chapitre II intitulé „Aspects théoriques sur la constitution de biens immobiliers ”; Chapitre III 

intitulé „Actions   juridiques spécifiques pour la constitution de biens immobiliers ”; Chapitre IV 

- „Aspects pratiques de la constitution de biens immobiliers”, généralités conclusions et 

recommandations, bibliographie.  

Les mots clés qui ont été utilisés dans la these, sont le suivants: propriété, constitution de 

biens immobiliers, séparation, division, combinaison, fusion, lotissement du terrain, cadastre 

immobilier, enregistrement immobilier, immobilier, droit de propriété.  

Le but suivi est d’élaborer un ouvrage complet sur les aspects doctrinaux, législatifs et 

pratiques liés à l’institution de la défense des droits de propriété et surtout de mettre en évidence 

le rôle de constitution de biens immobiliers. 

Les objectifs proposés pour atteindre le but énoncé sont : l'analyse de la notion de 

formation immobilière en évolution historique, en plan doctrinal et législatif ; identifier les 

moyens de former des biens immobiliers ; la procédure de constitution de biens immobiliers et 

d'enregistrement de biens immobiliers nouvellement constitués ; formation immobilière forcée; 

recherche complexe, multispective, sous un aspect comparatif, des problèmes liés à la formation 

de l'immobilier.  

Afin d'atteindre le but et les objectifs mentionnés ci-dessus, les plus importants travaux 

des doctrines autochtones examinés ont été les suivants : A.Climova, I.Teacă, V.Ursu, Liuviu 

Puie, Ardelean Grigore, Cara-Rusnac Aliona, mais également les travaux des doctrines des pays 

voisins, à savoir - Adam Popescu, Dănuț Cornoiu, Krasov O.I et autres. Le cadre juridique a 

également été analysé.  

La nouveauté et l'originalité scientifique de l'article consiste à mettre en évidence la 

primauté du droit de propriété et l'institution de sa défense, détermine le rôle des modes de 

constitution de l'immobilier mais aussi de détermination de la valeur d'un bien immobilier. 
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INTRODUCERE: 

Pornind de la noțiunea de formare a bunurilor imobile care constituie un complex de 

lucrări executate în scopul creării unui nou bun imobil, ca obiect de drept independent, prin 

metodele de separare, divizare, comasare, combinare sau reparcelare a unor bunuri imobile 

înscrise deja în Registrul bunurilor imobile cu respectarea condițiilor necesare pentru formarea 

bunurilor imobile. 

Formarea bunurilor imobile poate avea loc în cazul transmiterii unor terenuri în 

proprietatea sau folosinţa persoanelor fizice sau juridice, în condiţiile legii, efectuării de 

tranzacţii cu bunuri imobile, dezvoltării terenului, prin construirea sau reconstruirea clădirilor şi 

altor lucrări amplasate pe el, împărţirii bunului imobil proprietate comună, schimbului de 

terenuri, inclusiv în scopul amplasării lor compacte sau în cazul vânzării la licitaţie a unei 

porţiuni din teren şi/sau a unei părţi din construcţie care intră în masa debitoare a întreprinderii 

insolvabile, sau a unei porţiuni din teren sau a unei părţi din construcţie pentru stingerea 

datoriilor la plăţile obligatorii. 

Actualitatea și importanța cercetării temei date se manifestă prin determinarea rolului 

modurilor de formare a bunurilor imobile pentru soluționarea problemelor ce țin de protecția 

proprietății; de informare a persoanelor fizice și juridice asupra situației bunurilor imobile dar și 

de stabilire a valorii bunurilor; evidențierea lacunelor existente în cadrul legal. 

Importanța teoretică a lucrării: studierea aprofundată a domeniului cadastral, obiectul 

formării bunurilor imobile va servi drept suport de studiu pentru cei cointeresați în cercetarea 

problemelor legate de formarea bunurilor imobile.  

Scopul urmărit constă în elaborarea unei lucrări complexe în aspect doctrinar, legislativ și 

practic ce ține de formarea bunurilor imobile. 

Obiectivele propuse spre realizarea scopului trasat sunt: analiza noțiunii de formare a 

bunurilor imobile în evoluție istorică, în plan doctrinar și legislativ; identificarea modurilor de 

formare a bunurilor imobile; procedura de formare a bunurilor imobile și înregistrarea bunurilor 

imobile nou formate; formarea bunurilor imobile pe cale silită; cercetarea complexă, 

multiaspectuală, sub aspect comparat, a problemelor ce țin de formarea bunurilor imobile. 

Metodele științifice de cercetare folosite la scrierea lucrării sunt: metoda sistemico-

structurală, metoda statică, metoda comparativă, istorică și analizei logice. 

Vorbind despre literatura folosită, putem spune că acestă lucrare constă în analiza și 

studierea operelor mai multor autori, atât naționali precum: A.Climova, I.Teacă, V.Ursu, Liuviu 

Puie, Ardelean Grigore, Cara-Rusnac Aliona dar și lucrări ale autorilor țărilor vecine precum: 

Adam Popescu, Dănuț Cornoiu, Krasov O.I. și alții. La fel, a fost examinat și cadrul legislativ. 



   

 

Lucrarea este bazată pe concluzii proprii și exemple din practica judecătorească. Gradul de 

cercetare a temei în literatura de specialitate este relativ.  

Originalitatea științifică. În lucrare se va examina modurile de formare a bunurilor 

imobilor. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale iar aceasta și 

presupune că în scopul utilizării raționale dar și a majorării rentabilității bunurilor imobile, poate 

să dispună de bunurile sale după bunul plac. Astfel, metodele de formare a bunurilor imobile 

constituie pilonii legali pentru realizarea acestora. 

Totodată, vom determina rolul metodelor de formare a bunurilor imobile pentru 

soluționarea problemelor ce țin de protecția proprietății; de informare a persoanelor fizice și 

juridice asupra situației bunurilor imobile dar și de determinare a valorii bunurilor. 

În prezenta lucrare s-a propus abordarea „Formării bunurilor imobile„ conform unei 

consecutivități logice care se și demonstrează prin sumarul compartimentelor tezei: structurat 

din rezumat, introducere, capitole care includ materialul desfășurat, concluzii și blibliografie. 

Conținutul lucrării este alcătuit din patru capitole: primul capitol este intitulat „Aspecte științifice 

și reglementări juridice privind formarea bunurilor imobile” și reflectă interpretări doctrinare cu 

relevanță asupra bunurilor imobile și a modurilor lor de formare și reglementările juridice 

naționale dar și internaționale asupra bunurilor imobile; în capitolul II intitulat „Aspecte teoretice 

referitor la formarea bunurilor imobile” am vorbit despre concepția formării bunurilor imobile, 

istoricul, noțiunea, scopul și principiile modurilor de formare a bunurilor imobile în doctrină dar 

și în actele normative. În acest capitol, la fel, au fost reflectate aspect comparative ale formelor 

de formare a bunurilor imobile în R. Moldova și în alte șări ale lumii. În capitolul III: „Acțiunile 

juridice specific fe formare a bunurilor imobile” m-am referit la procedurile de formare a 

bunurilor imobile care poate avea loc prin separare, divizare, combinare, comasare și reparcelare, 

înregistrarea bunurilor imobile nou formate, formarea bunurilor imobile pe cale silită. Aspecte 

practice privind publicitatea imobiliară le-am redat în capitolul patru al tezei, care poartă aceeași 

denumire. 

Încheierea cuprinde concluziile de bază asupra celor relatate și unele propuneri în scopul 

perfecționării legislației. 

În rubrica „ANEXE„ găsim incluse în șir de modele de acte ce țin de  formarea bunurilor 

imobile, decizia de formare a bunurilor imobile, nota informative la decizia de formare a 

bunurilor imobile, s.a. aspect importante. 

 

 

 

 



   

 

 

 

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 

 

În această teză am analizat cum poate avea loc formarea bunurilor imobile ca un complex 

de  lucrări în scopul creării unui nou bun imobil, ca obiect de drept independent, prin metodele 

de separare, divizare, comasare, combinare sau reparcelare a unor bunuri imobile înscrise deja în 

Registrul bunurilor imobile cu respectarea condițiilor necesare pentru formarea bunurilor 

imobile. 

Formarea bunurilor imobile poate avea loc în cazul transmiterii unor terenuri în 

proprietatea sau folosinţa persoanelor fizice sau juridice, în condiţiile legii, efectuării de 

tranzacţii cu bunuri imobile, dezvoltării terenului, prin construirea sau reconstruirea clădirilor şi 

altor lucrări amplasate pe el, împărţirii bunului imobil proprietate comună, schimbului de 

terenuri, inclusiv în scopul amplasării lor compacte sau în cazul vânzării la licitaţie a unei 

porţiuni din teren şi/sau a unei părţi din construcţie care intră în masa debitoare a întreprinderii 

insolvabile, sau a unei porţiuni din teren sau a unei părţi din construcţie pentru stingerea 

datoriilor la plăţile obligatorii. 

În lucrarea de față, au fost analizate noțiunea de formare a bunurilor imobile în evoluție 

istorică, în plan doctrinar și legislativ;  

Ca urmare a celor relatate, constatăm că scopul trasat în introducerea din prezenta lucrare a 

fost atins pe deplin și astfel a fost elaborată o lucrare integră din punct de vedere doctrinar, 

legislativ și practic ce ține de formarea bunurilor imobile – privită prin prisma garantării 

dreptului de proprietate precum dar și în scopul majorării rentabilității bunului imobil. 

În prezenta lucrare s-a propus cercetarea noțiunii „Formării bunurilor imobile„ conform 

unei consecutivități logice care se și demonstrează prin sumarul compartimentelor tezei: 

structurat din rezumat, introducere, capitole care includ materialul desfășurat, concluzii și 

blibliografie.  

Conținutul prezentei lucrări, reflectă interpretări doctrinare cu relevanță asupra bunurilor 

imobile și a modurilor lor de formare și reglementările juridice naționale dar și internaționale 

asupra bunurilor imobile; concepția formării bunurilor imobile, istoricul, noțiunea, scopul și 

principiile modurilor de formare a bunurilor imobile în doctrină dar și în actele normative.  

La fel, au fost reflectate aspect comparative ale formelor de formare a bunurilor imobile în 

R. Moldova și în alte țări ale lumii. Referindu-ne la procedurile de formare a bunurilor imobile 



   

 

care poate avea loc prin separare, divizare, combinare, comasare și reparcelare, înregistrarea 

bunurilor imobile nou formate, formarea bunurilor imobile pe cale silită.  

Aspectele practice privind formarea bunurilor imobile le-am redat în capitolul patru al 

tezei, care poartă aceeași denumire. 

S-a dat o apreciere pozitivă noilor relementări în domeniul dat o data cu introducerea celui 

de-al cincilea mod de formare a bunurilor imobile - reparcelarea. 

Ca urmare a analizei temei abordate spre cercetare s-a apreciat rolul metodelor de formare 

în vederea asigurării drepturilor de prorpietate, diminuarea litigiilor și soluționarea eficientă a 

acestora.  

De asemenea, formarea bunurilor imobile reprezintă tema actuală și necesară studierii 

deoarece chiar și înainte de modificările aduse legii cu privire la formarea bunurilor imobile, este 

necesar de a fi clarificate aspectele ce se referă la corectitudinea executării lucrărilor de formare, 

coordonarea materialelor întocmite, precum şi alte chestiuni din domeniu. Îmbunătăţirea 

procesului de formare a bunurilor imobile va asigura calitatea lucrărilor cadastrale şi deminuarea 

costurilor pentru aceste lucrări. 

Se propune de a se crea o transparenţă şi o claritate înprocesul de efectuare a lucrărilor de 

formare a bunurilor imobile, în scopul concretizării consecutivităţii formării bunurilor imobile şi 

asigurarea executării uniforme a acestor lucrări de către toţi executanţii lucrărilor şi 

îmbunătăţirea calităţii materialelor, precum şi în ceea ce priveşte recepţia documentaţiei 

cadastrale întocmite. 

Trebuie create condiții mai optime cetăţenilor pentru ca aceștia să dispună de dreptul de 

proprietate – administrarea eficientă a bunului imobil. Ca urmare, vor spori numărul solicitărilor 

privind formarea bunurilor imobile, va creşte numărul înregistrărilor şi a tranzacţiilor cu aceste 

bunuri, se va dezvolta piaţa imobiliară şi ca rezultat vor apărea noi posibilităţi privind schimbul 

noilor bunuri imobile şi libertatea de procurare a imobilelor. Cumpărătorii vor avea posibilitatea 

de a alege liber diverse bunuri imobile cu costuri accesibile pentru aceștia.  

Propunem să fie efectuate modificări în Legea cu privire la formarea bunurilor imobile, 

astfel că aceasta să conțină o claritate mai bună la capitolul cum are loc procedura de formare a 

bunurilor imobile în mod detaliat. 

Considerăm că prezenta lucrare va putea servi drept suport pentru studierea aprofundată a 

problemei formării bunurilor imobile și este binevenită pentru toți doritorii de a cunoaște 

aprofundat domeniul respective în Republica Moldova.  
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