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PREFAŢĂ 

 

Când Expertul Mihai Racovicean mi-a mărturisit intenţia sa de a furniza 

un real Ghid în domeniul topografiei, cadastrului şi geodeziei, pornind de la 

problemele cu care se confruntă experţii tehnici judiciari în zilele noastre, 

recunosc că, am încercat o satisfacţie maximă, gândindu-mă că încă mai există 

oameni, specialişti care simt că este cazul să urnească inerţiile care par să 

împiedice aproape toate profesiile din România. 

Ca orizont de timp, relativ la apariţia unei astfel de lucrări, personal             

mi-am acordat unul mult mai mare, gândindu-mă că, orice încercare de ajungere 

la linia de sosire, trecând prin labirintul care înconjoară viaţa experţilor din 

România, este una prea anevoioasă, căci necesită observaţie atentă şi, 

deopotrivă, o evaluare a impactului unei astfel de încercări. 

De îndată ce am fost provocată să intervin, prin modesta mea 

contribuţie, la susţinerea argumentelor autorului, de natură a-i legitima demersul 

intelectual, mărturisesc că am fost surprinsă să constat că o simplă idee a prins 

viaţă într-o veritabilă lucrare ştiinţifică, într-un timp atât de scurt. 

După parcurgerea „Ghidului expertului tehnic judiciar în domeniul 

topografiei, cadastrului şi geodeziei” enigma mi s-a dezlegat. Avem de-a face cu 

un Om care, cu adevărat, profesează! Cu un Om care, cu adevărat, simte că nu 

şi-a greşit drumul în viaţă, căci pasiunea autorului curge în fiecare pagină care 

compune această lucrare. 

Marea mea bucurie rezidă în aceea că, am constatat că lucrarea de faţă 

nu reprezintă doar un Ghid al expertului tehnic în domeniile alese cu grijă de 

autor, ci, deopotrivă,  un veritabil Ghid al judecătorului, confruntat zilnic cu 

dezlegarea situaţiilor juridice litigioase, care pun şi repun în discuţie dreptul la 

proprietate, drept fundamental al omului, şi ideea de dreptate, pe care trebuie să 

o promoveze în fiecare act de justiţie, pentru ca societatea pe care o deserveşte 

să-l recunoască şi să-l respecte. 

Nu ştiu cât au contat impresiile sau concluziile desprinse de autor, cu 

prilejul Întâlnirilor noastre, dedicate împlinirii Proiectului încheiat cu Curtea de 

Apel Timişoara. Dar, în mod cert, judecătorul şi expertul s-au întâlnit într-un 

punct comun, iar acest punct este unul trist, căci fiecare s-a plasat în ipostaza de 

a „găsi drumul” în labirintul în care sunt obligaţi să intre, cu simpla speranţă că 

vor ajunge la „capăt” împreună şi în acelaşi loc. 

Din acest punct de vedere lucrarea de faţă este monumentală, căci 

absoarbe toate „neînţelegerile” care-l frământă pe expert şi judecător, 

deopotrivă. 

M-am întrebat dacă această „dramă” este justificată şi, de îndată, am 

înţeles că pot identifica cauze comune, apte să justifice insatisfacţiile generate 

de săvârşirea actului de justiţie, în raport cu societatea. Astfel, este simplu de 

observat cât de îndepărtat este învăţământul superior juridic de practică, căci 
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viitorul judecător, în anii de studenţie, nu beneficiază de o curiculă care să-l 

înarmeze cu cunoştinţe mai  ample, mai tehnice asupra topografiei, cadastrului 

sau geodeziei. Şi asta se întâmplă, în condiţiile în care, majoritatea litigiilor 

judiciare apar în sfera de viaţă civilă a oamenilor. 

  În egală măsură am convingerea că, nici în învăţământul superior 

menit să „furnizeze” experţi tehnici judiciari, curicula nu absoarbe materii care 

să faciliteze legătura dintre expertul judiciar şi judecător. Şi Dreptul îşi are 

propriul labirint! Iată, un motiv în plus de apreciere a lucrării pe care cu onoare 

şi umilinţă încerc s-o prefaţez . 

 Eu însămi, cunosc şi mă confrunt zilnic cu „neînţelegerile” care, 

deseori, domină sistemul judiciar. A devenit aproape indiferent faptul că sunt 

mulţi judecători care ar vrea să facă mult mai mult pentru ca justiţia să fie 

respectată în România. Unora le lipsesc metodele, altora s-ar părea că le cerem 

prea mult, dacă am susţine importanţa pe care o au multe alte profesii în 

desăvârşirea actului de justiţie. De aici, nevoia de conlucrare între „profesiile 

juridice”, în care, cu îngăduinţa cititorilor, voi introduce profesia de expert 

tehnic judiciar.  

Vreau să mărturisesc o experienţă proprie. Eram judecător la 

Judecătoria Reşiţa, „trecută” de examenul de definitivat şi am fost extrem de 

surprinsă când un coleg cu o vechime mult mai mare în sistem  mi-a prezentat 

un extras de carte funciară şi m-a întrebat ce semnificaţie au rubricile din cele 

trei părţi tehnice ale extrasului?! 

Ulterior, am realizat că, neînţelegerea exigenţelor profesiei de expert 

tehnic judiciar reprezintă una din principalele cauze ale „eşecului” înregistrat, 

deseori, în cauzele civile. 

În viaţa mea profesională am mai înţeles că „citirea expertizei” 

efectuată într-o cauză civilă, reprezintă o problemă şi încă una extrem de 

serioasă, devreme ce s-a ales varianta de citire cea mai simplă, anume aceea de 

lecturare doar a concluziilor expertului, considerate determinante în tranşarea 

disputei dintre părţile împricinate. 

De aici, erori şi iarăşi … erori! Uşor de săvârşit, în condiţiile în care 

lipsesc „întrebările”, care nu se pot naşte, decât din înţelegerea/confruntarea 

raţiunilor care justifică „concluziile experţilor tehnici judiciari”. 

Lucrarea de faţă este menită să asigure o uniformitate în abordarea 

problemelor de topografie, cadastru şi geodezie, necesară experţilor, dar, 

deopotrivă, transferă informaţiile necesare judecătorului, care nu are dreptul să 

fie superficial în „abordarea cauzei judiciare”. 

Nu există vreun capitol al lucrării de faţă mai puţin important pentru 

judecător, căci judecătorul este cel chemat să desemneze expertul într-o cauză 

judiciară, context în care el trebuie să facă faţă excepţiilor posibile, relative la 

însăşi calitatea de expert tehnic judiciar. Tot el este cel care soluţionează 

problema incompatibilităţii experţilor. 
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Primele capitole din lucrarea de faţă transmite informaţii relevante 

pentru judecători, în acest domeniu.  

Apoi, noţiunile de topografie, cadastru, carte funciară şi geodezie, 

cuprinse în Capitolul III al lucrării de faţă, sunt esenţiale pentru judecătorul – 

insuficient avizat „tehnic” cu privire la asemenea domenii, cu referire specială 

la metodele utilizate de  experţi în aceste domenii şi la tipurile de lucrări pe care 

aceştia sunt chemaţi şi abilitaţi să le efectueze. 

Sistemul informaţional din care experţii se alimentează este 

necunoscut judecătorului. Lucrarea de faţă îl prezintă, evocând, deopotrivă 

posibilele surse de „eroare” derivate din varii evidenţe, cărora le sunt tributari 

chiar experţii. Asemenea „erori” deschid noi perspective judecătorilor, care pot 

„pune lucrurile la punct”, fiind înzestraţi cu puterea de judecată, motiv pentru 

care judecătorii sunt mai bine plasaţi decât experţii judiciari. Ei pot determina 

schimbări, inclusiv de tip legislativ, căci pot consolida o jurisprudenţă într-un 

anumit domeniu, ale cărei efecte sunt similare legilor. 

Iată că, am identificat suficiente motive care  ne permit să felicităm 

autorul şi să urăm cititorilor o lectură plăcută şi constructivă. 

Cu adevărat „Pământul este al Domnului cu tot ce este pe el…”.  

Important este nu doar să-l măsurăm şi să-l îngrijim, ci să-l  respectăm 

şi să-l valorificăm pentru a atinge şi împlini binele public. 

Aşa să ne ajute Dumnezeu! 

 

 

    Prof. univ. dr. Lidia BARAC 

    Preşedintele Curţii de Apel Timişoara 
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Cuvânt din  partea inițiatorului, 
 

Mă bucur enorm de șansa pe care am avut-o de a  participa, în cursul 

anului 2013, alături de oamenii aleși de români și de Dumnezeu să caute 

adevărul și să facă dreptate, la derularea proiectului „Expertiza tehnică 

judiciară din perspectiva Noului Cod de Procedura Civilă. Aspecte tehnice 

și juridice”, organizat de Curtea de Apel Timișoara, Tribunalul Timiș, 

Judecătoria Timișoara, Centrul de perfecţionare, instruire și formare a 

specialiştilor în cadastru agricol „PIFCA” Timişoara și Asociația Evaluatorilor 

Funciari din ROMȂNIA, „AEF” Romȃnia. 

Ca om de știință, pasionat de cadastru, expert tehnic judiciar, evaluator 

funciar formator, evaluator imobiliar, persoană autorizată să deruleze activități 

în domeniul topografiei, cadastrului și geodeziei, inițiator al mai multor proiecte 

cu rezonanță națională în domeniu, cu o experiență de 15 ani în domeniul 

formării, pregătirii continue și a perfecționării personalului, apreciez că cele trei 

ateliere de lucru derulate la Curtea de Apel Timișoara, privind acțiunile comune 

destinate judecătorilor,  experților tehnici judiciari din domeniul de activitate al 

topografiei, cadastrului și geodeziei dar și  reprezentanților Oficiilor de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară, reprezintă cel mai important, cel mai 

specializat și concret modul de pregătire continuă, la care am participat și la a 

cǎrui  realizare am contribuit. 

Abordarea unor teme de substanță cum sunt: conținutul expertizelor, 

condiții privind formarea unui cadru procesual care să răspundă cu celeritate 

scopului înfăptuirii actului de justiție, întinderea mandatului expertului privind 

analiza amplasamentului imobilului din perspectiva celor trei funcții ale 

cadastrului: tehnic, economic și juridic, cu perspectiva creării premizelor de a 

înlătura obstrucționarea expertului în demersul de a răspunde la adevăratele 

cauze pe care se susține un răspuns corect și exhausiv la obiectivele validate de 

Instanțele de Judecată - este o perspectivă de bun augur pentru domeniul 

abordat.  

Apoi abordarea tipurilor generale de acțiuni întâlnite în instanță, 

termenele de realizare a expertizelor, aprecierea corectă a onorariilor experților, 

pot conduce la acordarea încrederii „asistentului” sau „partenerului” în procesul 

de înfăptuire a actului de justiție. 

Judecătorul, pentru a afla adevărul, atunci când face apel la expertiza din 

domeniul topografiei, cadastrului și geodeziei,  trebuie să aibă deplină încredere 

în acesta și să-i acorde mandatul complet, să valideze obiective clare care să 

conducă la clarificarea tuturor aspectelor ce contribuie la realizarea unei 

expertize complete și profesioniste, care să întrunească condițiile unei cercetări 

științifice, având în vedere faptul că expertiza sau documentația cadastrală 

constituie actul de constatare a realității din teren. 
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Abordarea acestor probleme, prin dialog concret și pragmatic, vor putea 

conduce la rezultate doar dacă se va avea răbdarea, înțelepciunea și perseverența 

necesare, din partea tuturor actorilor care au contribuit la acest proiect și nu 

numai. 

Nu pot să nu remarc interesul manifestat de participanți, nivelul academic 

la care s-a derulat proiectul, seriozitatea în abordarea problemelor, dar și modul 

concret de finalizare a fiecărui modul prin comunicarea concluziilor, atât la 

nivelul Instanțelor de Judecată de pe lângă Curte de Apel Timișoara , cȃt și la 

nivelul tuturor experților din domeniul topografiei, cadastrului și geodeziei  din 

țară, care au avut șansa de a prelua informațiile de pe  site-ul www.pifca-aef.ro. 

 Mulțumesc în mod special domnului Judecător Cristian PUP, care a 

organizat direct proiectul, apoi nu pot să nu remarc concursul nemijlocit al 

doamnelor Judecător Prof. univ. dr. Lidia BARAC – Președintele Curții de Apel 

Timișoara şi al doamnei Judecător Erica NISTOR – Vicepreşedinte al Curții de 

Apel Timișoara, de asemenea Judecător Rodica BORZA şi Judecător Dana 

PIŢU, dar și a grupului de lucru format din experții ing. Gheorghe DĂMĂCUȘ,                     

ing. Constantin ALBULESCU, ing. Claudiu DÂRPEȘ, dar și domnului ing. 

Dariu Otniel RACOVICEAN, care a asigurat asistența tehnică. 

Eforturile tuturor a fost o dovadă că lucrul în echipă, atunci când fiecare 

își înțelege și respectă locul și rolul pe care îl are, poate constitui un model ce 

merită urmat. 

Sunt onorat că am reușit să promovez, împreună cu colegii mei din 

echipa de lucru, importanța profesiei noastre, în locul cel mai înalt, acolo unde 

expertiza tehnică judiciară trebuie elabortă de elita din domeniul nostru 

specific de activitate, care, în final, ar trebui să constituie un real ajutor în 

derularea demersului de înfăptuire a actului de justiție în România. 

Este o mare satisfacție să constați că meseria noastră, pe lângă faptul că 

este una dintre cele mai frumoase, este și foarte importantă.  

Mai avem mult de muncit, pentru a ajunge la statutul de profesioniști  pe 

care ar trebui să-l dovedim și sper că ceea ce am început la Timișoara, la 

Curtea de Apel, să continue și, de ce nu, să constituie o dovadă că și la noi la 

români se pot realiza lucruri speciale, cu rezultate concrete. 

Mi-aș dori ca aceste eforturi să continue și să nu reprezinte doar un 

simplu foc de paie, doar o constatare a situației și a nevoilor urgente pe care le 

are domeniul. 

Fără o contiunare serioasă și susținută, fără funcționarea echipei așa cum 

s-a dovedit că se poate, nu cred că se pot obține rezultatele pe care le așteaptă 

societatea românescă de la noi. 

Mulțumesc în mod special Conducerii Curții de Apel Timișoara, dar și 

colegilor mei, și sper ca ceea ce am început să putem duce mai departe. 

Acest Ghid este la prima ediție, a fost construit prin îngemănarea 

informațiilor din jurisprudența din domeniu, pe baza experienței acumulată ca 

http://www.pifca-aef.ro/
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practician și cadru didactic universitar asociat cu rezultate din activitatea 

profesională derulată în timp, pe baza studiului legislației în vigoare, a 

principiilor care au stat la baza cercetărilor din lucrările științifice elaborate, pe 

diferite domenii conexe. 

Apoi, am avut în vedere dezbaterile de la mesele rotunde, seminariile și 

conferințele organizate în 15 ani de activitate, la care am participat, de la unele 

pe care le-am organizat dar și pe baza rezultatelor dezbaterilor publice privind 

actele normative ce definesc domeniul nostru de activitate. 

Această acțiune este dovada că fiecare dintre noi poate să construiască și 

să contribuie la atingerea statutului pe care expertul din domeniul topografiei, 

cadastrului și geodeziei, trebuie să-l aibe, încât Judecătorul sau cel care a 

dispus efectuarea exepertizei să fie convis că rezultatele sunt cele corecte și 

decizia luată să conducă la înfăptuirea actului de justiției. 

Sunt conștient că această lucrare nu răspunde în totalitate la ceea ce s-ar 

aștepta sau și-ar dori anumiți utilizatori sau curioși.  

Este adevărat că prezenta lucrare reprezintă o picătură în oceanul 

cunoașterii, dar cel mai important lucru este că poate constitui un imbold 

pentru ca expertul din domeniul topografiei, cadastrului și geodeziei, să-și dea 

seama de importanța pe care o are în înfăptuirea actului pe care îl derulează. 

Însă această acțiune este dovada că fiecare dintre noi poate să 

construiască și să contribuie la realizarea statutului pe care expertul din 

domeniul topografiei, cadastrului și geodeziei  ar trebui să-l aibǎ, astfel încât 

încrederea acordată să conducă la atingerea țintelor propuse. 

Fructificând șansa ivită din partea Instanțelor de Judecată, bazați pe 

faptul că Dumnezeu binecuvintează munca, cred că atunci când vom ajunge la 

sfârșit și vom da socoteală de ceea am făcut, de ceea ce am primit ca 

înțelepciune, evident cea de sus, să ne putem declara mulțumiți, că  n-am făcut 

decât ceea ce trebuia să facem pentru binele pe care ni-l dorim cu toții. 

Dedic din tot sufletul meu această lucrare, fiului meu, Otniel, care poartă 

numele primului Judecător din poporul Israel. 

Atunci când i-am dat numele mi-am dorit să-i urmeze exemplul, să fie 

performant, să fie drept,  să fie corect și să-l iubească pe Dumnezeu. 

Mă bucur că pot să-i mulțumesc pentru seriozitatea și respectul pe care-l 

acordă profesiei și lucrului bine făcut.  

 

Șef lucrări asociat dr. ing. dipl. Mihai RACOVICEAN 
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CAPITOLUL I 

EXPERTUL TEHNIC JUDICIAR 

 

1.1. Condiții generale 

Ce speranțe pot avea oamenii atunci când termină calea administrativă 

pentru soluționarea unei probleme privind un drept izvorât din averea pe care o 

deține în ceea ce privește domeniul imobiliar?  

Evident calea justiției.  

De ce sunt atâtea probleme în acest domeniu?  

Desigur că există motive. Societatea românescă, în ansamblul ei, se 

confruntă cu o criză. 

Ce fel de criză? 

O criză a valorilor, a indiferenței, a incompetenței, a lipsei de 

responsabilitate, a lipsei autorității profesionale și nu numai, pe care o 

traversează inclusiv expertul tehnic judiciar din domeniul topografiei, 

cadastrului și geodeziei. 

Ce este de făcut?  

Cel mai bine este să-l întrebăm pe Albert Eistein, care nu poate fi 

contrazis foarte ușor.  

Acesta a făcut o analiză extrem de sugestivă a acestei stări, care se 

potrivește extrem de bine perioadei pe care o traversăm și noi acum. 

Criza se poate finaliza cu o soluție care se află la îndemâna tuturor, care 

pot să înțeleagă rostul și rolul calității de expert: 

„Să nu pretindem ca lucrurile să se schimbe dacă tot timpul facem 

acelaşi lucru. Criza este cea mai binecuvântată situaţie care poate apǎrea 

pentru ţări şi persoane, pentru că ea aduce după sine progrese. Creativitatea se 

naşte din necesitate precum şi ziua se naşte din noapte. În perioada crizei se 

nasc invenţiile, descoperirile şi marile strategii. Cine depăşeşte criza se 

depăşeşte pe sine însuşi, fără a rămâne „depăşit”. Cine atribuie  crizei eşecul, 

îşi ameninţă propriul talent şi respectă mai mult problemele decât soluţiile. 

Problema persoanelor şi ţărilor este lenea şi indiferenţa pentru a găsi soluţii şi 

ieşiri din astfel de situaţii. Fără criză nu este duel, fără duel viaţa este o rutină, 

o agonie lentă. Fără criză nu există valoare. În perioada crizei înfloreşte ce-i 

mai bun în fiecare, pentru că fără criză orice vânt este o mângâiere. Dacă 

vorbim de criză o promovăm, iar tăcerea este o exaltare a conformismului. 

Adevărata criză este criza incompetenţei. În loc de toate acestea, mai bine să 

muncim. Să terminăm odată cu criza ameninţătoare: tragedia de a nu dori să 

luptăm pentru a o depăşi.” 

Albert Eistein 
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Este nevoie de profesioniști în domeniul nostru de activitate?  

Da, evident. Cât mai mulți. 

Ca experți, ar trebui să cunoaștem tot ce avem de făcut, să ne îndeplinim 

calitatea de expert și să rezolvăm în mod științific „regina probelor” în cazul 

proceselor, pe care Onorabili Judecători ne împuternicesc să o efectuăm. 

În calitate de doctor în științe, am simțit nevoia existenței unui Ghid de 

bune practici și mă bucur că am reușit să conving un grup de colegi consultanți 

care au participat activ la realizarea proiectului de la Curtea de Apel Timișoara, 

cărora, pe aceastǎ cale, le mulțumesc. 

 Și acum câteva noțiuni care să explice cât de cât activitatea noastră. 

 

Ce este expertul tehnic judiciar ? 

persoana care posedă cunoștințe temeinice într-un anumit domeniu; 

specialist de mare clasă, competență într-un anumit domeniu, numită de un 

organ de stat sau de părțile interesate pentru a face o expertiză. Sursa:DEX '98 

Specialíst,-ă, specialiști,-ste.Persoană care cunoaște temeinic o disciplină, o 

problemă în domeniul căreia profesează. Sursa:DEX '12 (2012) 

Domeniu 1. bunuri imobiliare (pământ, construcții etc.) aparținând unui stat, 

unui suveran sau unui moșier. 2. sector al unei arte, științe, activități. 3. (mat.) 

mulțime de puncte situate pe o dreaptă, pe o suprafață sau un spațiu, 

caracterizată prin aceea că pentru fiecare punct există o vecinătate a lui cuprinsă 

în mulțime, iar oricare pereche de puncte din mulțime se poate uni într-o curbă 

cuprinsă în acea mulțime. 4. interval de valori pentru un instrument de măsură. 
Sursa:MDN (2000) 

Experții/specialiștii din domeniu au obligația să cunoască și să respecte 

prevederile legale în vigoare, standardele, metodologiile, normele, 

regulamentele și instrucțiunile elaborate de Agenția Națională de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară, precum și celelalte dispoziții legale în vigoare.  

Potrivit rolului pe care îl au, experții trebuie să aibă în vedere prevederile 

Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții 

publice, unde la art. 1, alin 1, se precizează:„Orice text scris sau vorbit în limba 

română, având caracter de interes public, în cadrul unor atribuții de serviciu, 

este afișat, expus, difuzat sau rostit în locuri publice ori prin mijloace de 

informare în masă, având ca scop aducerea la cunoștinta publicului a unei 

denumiri, a unei informații sau a unui mesaj, cu conținut direct, trebuie să fie 

corect din punct de vedere al proprietății termenilor, precum și sub aspect 

gramatical, ortoepic și, după caz, sub aspectul punctuației și al ortografiei, 

conform normelor academice în vigoare”. 

Câteva explicații apreciez că se impun: 

 Proprietatea reprezintă utilizarea celor mai potrivite mijloace 

lingvistice (cuvinte, structuri, sensuri, forme) în exprimarea ideatică şi 

http://dexonline.ro/surse
http://dexonline.ro/surse
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afectivă. Vizează concordanţa dintre intenţia vorbitorului, conţinut şi 

expresiile alese.  

 Proprietatea termenilor presupune cunoaşterea profundă a 

înţelesurilor de bază, secundare şi figurate ale cuvintelor, pentru a le 

alege pe cele mai adecvate exprimării unei idei.  

 Proprietatea stilului presupune o selecţie riguroasă şi apoi o adecvare 

a sensului fiecărui cuvânt ales la scopul comunicării exacte şi nuanţate a 

ideilor emiţătorului. 

Stilurile funcţionale ale limbii române.  
Sunt varietăţi ale limbii literare comune, diferenţiate între ele prin funcţia 

pe care o îndeplinesc ca mijloace de comunicare în sfere bine precizate de 

activitate.  

Numărul de stiluri funcţionale dintr-o limbă este variabil.  

Pentru limba română, au fost acceptate următoarele variante: stilul 

ştiinţific, stilul beletristic şi cel juridico-administrativ.  

Alte stiluri despre care se discută sunt: stilul colocvial, publicistic, 

oratoric, epistolar sau telegrafic.  

Toate aceste variante sunt clasificabile în funcţie de încărcătura artistică 

pe care o au.  

Astfel, se poate vorbi despre stiluri artistice şi stiluri non-artistice. 

Stilurile artistice sunt caracterizate de: limbaj conotativ, caracter 

individual, unicitate şi inovare a expresiei, bogăţie lexicală din punct de vedere 

stilistic, sensuri multiple ale aceluiaşi cuvânt. 

Stilurile non-artistice sunt caracterizate de: limbaj denotativ, caracter 

colectiv, expresie caracteristică prin utilizarea unor formule şi construcţii 

consacrate de uzul comun şi repetabile la nivelul colectivităţii vorbitorilor, 

sensuri unice ale cuvântului, independente (sau cât mai puţin dependente) de 

context. 

În activitatea sa expertul/specialistul trebuie să cunoască cel puțin două 

din stilurile funcționale ale limbii române: 

Stilul ştiinţific şi tehnic 
Se caracterizează prin funcţia lui exclusiv cognitivă (de cunoaştere) care 

asigură transmiterea de informaţii ştiinţifice, tehnice şi utilitare, pe baza unor 

raţionamente logice, deductive şi strict argumentate.  

Acesta manifestă tendinţa de respectare a proprietăţii termenilor, care 

sunt folosiţi cu sensurile lor de bază, unanim cunoscute şi acceptate.  

Stilul ştiinţific şi tehnic evită sensurile figurate, apreciate drept o sursă de 

ambiguitate.  

Caracteristici: exactitatea informaţiilor, precizia şi obiectivitatea 

formulărilor, claritatea exprimării.  

Este un stil neologistic, fiecare domeniu de activitate având o 

terminologie specifică, generând un jargon de specialitate. 
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Stilul juridic-administrativ (oficial) 
Cunoaşte două variante: cea juridică (textele de legi şi articolele pe care 

le comentează) şi cea administrativă (actele şi documentele oficiale).  

Se caracterizează prin funcţia lui  referenţială, de strictă informare a 

publicului asupra unor situaţii de interes general.  

Este specific domeniului public şi relaţiilor oficiale dintre instituţiile 

administraţiei de stat.  

Caracteristici: utilizarea unor sintagme fixe de adresare şi de formulare 

a conţinuturilor informative numite şabloane (clişee). 

Acestea constau în repetarea mecanică a unor modele gramaticale 

prestabilite şi consacrate oficial, devenind stereotipii de limbaj.  

Sunt neutre din punctul de vedere al încărcăturii afective.  

Este stilul cel mai voit impersonal, comunicările oficiale nepermiţând 

decât o interpretare unică.  

Formalismul său impune o exprimare clară, precisă, dar rigidă şi 

neatractivă.  

Presupune existenţa unor acte tipice, specifice: referatul, darea de seamă, 

adeverinţa, decizia, hotărârea etc.  http://literaturapebune.files.wordpress.com 

 

Expertul tehnic judiciar 

Este organul adiacent al instanţei, autonom şi obligat la obiectivitate, care 

trebuie să furnizeze instanţei, în calitate de asistent,  cunoştinţe de 

specialitate din domenii străine instanţei, elaborează expertiza, care trebuie 

să reprezinte o probă doveditoare pe baza căreia se obţin cunoştinţe 

specifice asupra faptelor 

Expertul tehnic judiciar dobȃndește acestă calitate pe bază de examen 

sau interviu, organizate de Ministerul Justiției, care are drept scop verificarea 

gradului de ȋnsușire a dispozițiilor din codurile de procedură civilă și penală 

referitoare la expertiză, precum și a prevederilor din alte acte normative care 

reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, precum și drepturile și 

obligatiile experților. 

Poate susține interviul, la cerere, ȋntr-o anumită specialitate: 

a) persoana care a dobȃndit de la alte ministere sau instituții publice de 

specialitate autorizarea de a realiza lucrări ȋn specializarea pentru care 

susține interviul; 

b) persoana care a dobȃndit calitatea cerută pentru desfășurarea activității 

ȋn acea specialitate, prevăzută ȋn nomenclatorul specializărilor 

expertizei tehnice judiciare, ȋn conditiile legii speciale ce reglementează 

organizarea și desfășurarea unei activități sau profesii și modul de acces 

ȋn aceasta; 

http://literaturapebune.files.wordpress.com/
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c) persoana care are titlul de academician, profesor universitar sau 

conferențiar universitar, doctor docent ori doctor ȋn specialitatea 

respectivă.  

Pentru a dobȃndi acestă calitate, persoana interesată trebuie să parcurgă 

mai multe etape de formare umană și profesională. 

Atunci cȃnd vorbim de calitatea umană, evident că ne referim la 

trăsăturile lui de caracter, de conștiința mult hulită ȋn ultima vreme,  de 

abilitățile lui, de educația din familie, din școală și din dorința de a fi drept și 

corect. 

Dar toate acestea nu sunt suficiente dacă nu-l ai pe Dumnezeu ca 

apărător și sursă de energie, așa cum găsim scris:  

„Începutul înţelepciunii este frica de Domnul”, Proverbele lui Solomon cap. 9 v. 10   

Este una dintre cele mai mari antinomii ȋntȃlnite de om.  

Frica de oamani este ceva groaznic, ȋn schimb frica de Domnul este 

ȋnceputul ȋnțelepciunii, ceva sublim ceva ce-și dorește orice om care caută 

adevărata ȋnțelepciune.  

Antinomie  1. Contradicție aparent insolubilă între două teze care se exclud 

reciproc și care totuși pot fi demonstrate, fiecare în parte, la fel de concludent. 

În antichitate era adesea denumită aporie: I. Kant a formulat patru a. ale rațiunii 

pure: 1) lumea este finită și infinită; 2) fiecare substanță complexă constă din 

lucruri simple și nu există nimic simplu; 3) în lume există libertate și domină 

determinismul; 4) există o cauză a lumii (Dumnezeu) și nu există o cauză 

primă. V. paradox. 2. (REL.) Metodă teologică aplicată doctrinei despre 

Dumnezeu și, în general, dogmelor credinței, indicînd neconcordanța dintre 

definițiile formale și conținutul transcendent al credinței (misterul adevărului 

divin) care nu poate fi redus la noțiuni raționale. Sursa: DE (1993-2009)  

Expertul tehnic judiciar este o persoană fizică care posedă cunoştinţe 

de specialitate într-un anumit domeniu, la care instanţa apelează în calitate de 

consultant, în vederea lămuririi anumitor împrejurări ale procesului, care, pentru 

a răspunde la tema abordată, ar trebui să facă apel la:  

„Înţelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor 

de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, 

nefăţarnică”. Iacov 3.17 
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1.2 . Procedura obținerii calității de expert tehnic judiciar 

 

Prin Legea  nr. 208/2010, pentru modificarea si completarea Ordonanței 

Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertizǎ tehnică 

judiciară și extrajudiciară, a fost reglementată calitatea de expert tehnic judiciar. 

Condiții pentru dobȃndirea calității de experet tehnic judiciar prevăzute 

de art. 10: 

 Dobândeşte calitatea de expert tehnic judiciar persoana care 

îndeplineşte următoarele condiţii:  

a) este cetăţean român, cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, 

aparținȃnd Spațiului Economic European ori cetățean al Confederației 

Elvețiene;  

a.1. şi cunoaşte limba română;  

b) are capacitate de exerciţiu deplină;  

c) a absolvit studii superioare în specialitatea pentru care se prezintă la 

examenul de expert, dovedite cu diplomă;  

d) are un stagiu de cel puţin 3 ani în specialitatea în care a obţinut diploma;  

e) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activităţii de expert;  

f) nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie profesională şi 

socială;  

g) a fost declarat reuşit la examenul sau interviul organizat în acest scop.  

Și cetățeanul al vreunui stat membru al Uniunii Europene sau 

aparținȃnd Spațiului Economic European, și cetațeanul romȃn, care au obținut 

calificarea profesionala necesară ȋntr-un alt stat membru al Uniunii Europene 

sau aparținȃnd Spațiului Economic European pot dobȃndi calitatea de expert 

tehnic judiciar ȋn Romȃnia ȋn aceleași condiții ca și cetățenii romȃni.  

 

EXCEPȚIE:  

In lipsa experților tehnici judiciari din specialitatea cerută, expertizele 

tehnice judiciare pot fi efectuate și de alți specialiști care nu au calitatea de 

expert tehnic judiciar  

dacă ȋndeplinesc condițiile similare necesare dobândirii calității de expert tehnic 

judiciar. 

Specialiștii sunt selecționați de Biroul Central pentru expertize tehnice 

judiciare, la propunerea instanțelor judecătorești, pe bază de testare și sunt 

ținute ȋntr-o evidență nominală specială.  

Testarea specialiștilor se face prin interviu și constă ȋn verificarea 

gradului de ȋnsușire a actelor normative referitoare la domeniul respectiv, a 

dispozițiilor din codurile de procedură civilă și penală cu privire la expertiză și 

din alte acte normative care reglementeazǎ activitatea de expertiză tehnică 

judiciară, drepturile și obligatiile experților.  

http://legeaz.net/legea-21-1991-cetateniei-romane/
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ATENȚIE! 

Persoana care a dobȃndit calitatea de expert tehnic judiciar sau de 

specialist, poate efectua expertize tehnice judiciare numai ȋn specialitatea ȋn 

care a fost atestată  

 

OBLIGAȚIE! 

Efectuarea expertizei tehnice judiciare, dispusă de organele  de urmǎrire 

penală, a instanțelor judecătorești sau a altor organe cu atribuții 

jurisdicționale este obligatorie, ea neputând fi refuzată decȃt pentru motive 

temeinice  

La colectarea probelor, datoria expertului este ca pe baza cunoştinţelor 

sale de specialitate să opteze pentru o metodă care se dovedeşte optimă pentru 

îndeplinirea lucrării atribuite.  

În caz contrar, instanţa ar împiedica exploatarea cunoştinţelor specifice 

ale expertului, deoarece acestuia îi lipseşte competenţa de specialitate necesară.  

Instanţa nu trebuie, prin urmare, să impună expertului în general 

aplicarea unei anumite metode, deoarece selectarea metodelor face parte din 

nucleul activităţii experţilor judiciari.  

 

ATENȚIE! 

Expertul nu are o funcţie de decizie, el rămâne întotdeauna o sursă de 

informaţii şi de recunoaştere 

 

Specializările expertizei tehnice judiciare sunt stabilite ȋn 

Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare, aprobat prin Ordin al 

Ministrului Justiției cu numărul 199/C 18 ianuarie 2010. 
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1.3 . Domeniul topografiei, cadastrului și geodeziei 

 

 Specialiștii care pot deveni experți tehnici judiciari din domeniul 

topografiei cadastrului și geodeziei este condiționată de obținerea prealabilă a 

calității de persoană autorizată în acest domeniu.   

Astfel, prin Ordinul nr. 107/2010, pentru aprobarea Regulamentului 

privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice 

române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care 

aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării 

lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, calitatea de specialist în 

domeniul topografiei, cadastrului și geodeziei reglementează procedura de 

dobândire din partea  Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară a calității de 

specialist. 

În temeiul dobândirii acestei calități, orice persoană care deține calitatea 

de persoană fizică autorizată și îndeplinește suplimentar și celelalte condiții 

stabilite de Ministerul Justiției prin Ordonanța nr. 2/2000 modificată,  ținȃnd 

cont de prevederile art. 12, alin.1, unde se precizează faptul că: 

 

PROCEDURĂ 

La cerere, poate dobândi calitatea de expert tehnic judiciar ȋntr-o anumită 

specialitate, organizează periodic astfel de interviuri pentru dobândirea 

calităţii și în specializarea „Topografie, cadastru şi geodezie” 

 

1.4.  Condiții pentru înscriere la interviu: 

a) cerere de înscriere, care se va redacta în limba română şi în care se vor 

înscrie date privind solicitantul: nume, prenume, cod numeric personal, 

cetăţenie, adresa de domiciliu în statul membru UE sau SEE şi, dacă există, 

adresa de reşedinţa, telefon, fax, e-mail, pagina de internet. În cerere se va face 

menţiune despre sesiunea de interviu şi specializarea la care candidează;  

b) copia legalizată a documentului cu care se face dovada autorizării de către 

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi a categoriei de 

autorizare (copia legalizată a certificatului eliberat pentru una dintre categoriile 

D, A sau B). Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va 

depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv; 

c) copia actului de identitate şi, dacă este necesar, a altui act doveditor al 

cetăţeniei unuia dintre statele membre ale UE sau aparţinând SEE; 

d) copia legalizată a atestatului de cunoaştere a limbii române de către 

cetăţeanul statului membru UE sau SEE, altul decât România. Dacă 

documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea 

în limba română, legalizată, a documentului respectiv; 

e) declaraţie pe propria răspundere că solicitantul are capacitate de exerciţiu 

deplină, în original, redactată în limba română; 
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f) copie legalizată de pe diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ 

superior. Dacă diploma a fost obţinută într-un stat membru al UE ori 

aparţinând SEE, altul decât România, se va depune şi dovada recunoaşterii 

diplomei potrivit Legii nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi 

traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv; 

g) copia documentului prin care se face dovada, conform legislaţiei ţării 

emitente, că îndeplineşte condiţia privind stagiul (vechimea în activitate) de cel 

puţin 3 ani în specializarea în care a obţinut diploma. Dacă documentul este 

emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba 

română, legalizată, a documentului respectiv; 

h) certificatul de cazier judiciar, în original, aflat în termenul de valabilitate. 

Dacă acesta este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea 

în limba română, legalizată, a documentului respectiv; 

i) recomandare privind buna reputaţie profesională şi socială, în original, 

obţinută de la locul de muncă, asociaţii profesionale din domeniu sau, după caz, 

de la alte organizaţii sau instituţii cu care a colaborat. Dacă documentul este 

emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba 

română, legalizată, a documentului respectiv; 

j) dovada plăţii taxei de înscriere la interviu, în original; 

k) dovada că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea 

activităţii de expert (adeverinţă medicală); 

l) opţional: enumerare (şi scurtă descriere) a activităţilor care pot fi desfăşurate 

în specializarea „Topografie, cadastru şi geodezie” (maxim 3-4 pagini). 

 

NOTĂ! 

Persoanele fizice autorizate din domeniul  topografiei, cadastrului și 

geodeziei pot realiza lucrări de specialitate care cuprind executarea 

operațiunilor de teren și de birou  

 

RESPONSABILITATE! 

Întocmirea documentelor tehnice care compun lucrarea reprezintă 

asumarea responsabilității, reflectă corectitudinea datelor și a 

documentelor grafice și textuale prin semnăturǎ și stampilă, precum și 

prezentarea acestora la ANCPI sau OCPI, după caz, pentru recepție 

 

Verificarea lucrărilor constă în executarea operațiunilor de verificare la 

teren și la birou, conform Regulamentului de avizare, verificare și recepție a 

lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, 
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al fotogrammetriei și al cartografiei și asumarea răspunderii cu privire la 

corectitudinea lucrării verificate.  

Autorizarea are ca scop asigurarea premiselor pentru desfășurarea 

activităților de specialitate în conditțiile îndeplinirii cerințelor tehnice și 

calitative prevăzute în regulamentele, instrucțiunile și normele tehnice elaborate 

de ANCPI.  

 

IMPORTANT! 

Prin autorizare se atestă capacitatea tehnico-profesională a persoanelor 

fizice să execute lucrări de specialitate recunoscute oficial și destinate a fi 

preluate în baza de date cadastrale și în fondul național de geodezie și 

cartografie 

 

ATESTAREA CAPACITĂȚII TEHNICO-PROFESIONALE 

Se realizează prin verificarea nivelului de pregătire profesională și a 

posibilităților tehnice de executare a lucrărilor de specialitate ale 

persoanelor fizice care solicită autorizarea 

Ori de câte ori se înscrie identitatea unei persoane fizice în lucrările de 

specialitate, numele se înscrie cu toate literele mari, iar prenumele numai cu 

prima litera mare, precum și inițiala tatălui cu litera mare.  

 

1.5. Răspunderea juridică și sancționarea persoanelor fizice autorizate 

Persoanele autorizate răspund civil, disciplinar, penal, după caz, pentru 

neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor ce le revin, conform 

prezentului regulament și legilor în vigoare.  

 

Notă: 

Răspunderea disciplinară a persoanei autorizate nu exclude celelalte forme 

de răspundere juridică 

și poate fi  angajată în următoarele cazuri: 

- nerespectarea dispozițiilor legale, a metodologiilor, a normelor tehnice, a 

regulamentelor și a instrucțiunilor elaborate sau avizate de ANCPI;  

- executarea lucrărilor de specialitate fără aviz de execuție sau pe baza de 

documente și date provenite din surse neautorizate;  

- refuzul nejustificat de a executa lucrări de specialitate și/sau condiționarea 

încheierii convențiilor de stipularea unor clauze inechitabile;  

- condiționarea încheierii convențiilor cu beneficiarii lucrărilor de specialitate 

prin clauze care stipulează prestații suplimentare, care nu au legatură cu obiectul 
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acestora sau care, deși au legăturǎ, în alte condiții, nu ar fi solicitate de 

beneficiar;  

- săvârșirea oricăror fapte de natură să aducă atingere onoarei, probității și 

prestigiului profesional;  

- neînregistrarea lucrărilor de specialitate/a solicitărilor în registrul de evidență a 

lucrărilor realizate/refuzate.  

 

1.6. Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate persoanelor autorizate 

sunt: 

 -avertisment;  

- amendă de la 50 lei la 1.000 lei, inclusiv;  

- suspendarea certificatului de autorizare pe o perioadă de la o lună la 3 luni;  

- retragerea certificatului de autorizare.  

 

1.7.  Condiții pentru dobȃndirea calității de persoană fizică autorizată 

categoriile A,  B sau D de către ANCPI/OCPI: 

In vederea obținerii autorizării, persoana fizică, cetățean romȃn, prezintă un 

dosar de autorizare la ANCPI sau OCPI, după caz, care cuprinde următoarele 

documente:  

a) cerere-tip pentru autorizare;  

b) curriculum vitae;  

c) listǎ a lucrărilor de specialitate realizate și a celor la care a participat, 

specificȃnd: denumirea lucrării, zona ȋn care aceasta este amplasată, perioada de 

execuție, suprafața aproximativă a lucrării, tipul lucrării;  

d) diplome de studii, titluri științifice, cursuri de pregătire și perfecționare;  

e) documente de atestare a experienței profesionale, cum ar fi: carnet de muncă 

actualizat, vizat pentru conformitate, adeverințe, astfel ȋncȃt sǎ poată fi făcută 

echivalarea cu categoriile de autorizare A, B sau D;  

f) certificat de cazier judiciar, ȋn copie;  

g) certificat de cazier fiscal, ȋn copie;  

h) chitanța pentru plata taxei de autorizare, ȋn copie;  

i) copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate, după caz.  

 

Persoanele fizice autorizate în categoria A, B, D pot executa următoarele 

tipuri de lucrări de specialitate(diferențiat așa cum este prezentat în 

Ordinul 107/2010):  

- întocmirea planurilor de situație necesare studiilor și proiectelor din domeniul 

construcțiilor, al urbanismului, al amenajării teritoriului, delimitarea unităților-

administrativ teritoriale;  
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- executarea măsurătorilor necesare realizării sau actualizării sistemelor 

informaționale specifice domeniului de activitate;  

- executarea măsurătorilor și a lucrărilor tehnice necesare întocmirii 

documentațiilor privind exproprierea pentru utilitate publică;  

- proiectarea și realizarea rețelelor de îndesire pentru lucrări de specialitate;  

- trasarea și materializarea pe teren a limitelor imobilelor și a construcțiilor. 

- întocmirea planurilor de amplasament și delimitare;  

- întocmirea planurilor de situație necesare studiilor de prefezabilitate sau 

fezabilitate de interes local;  

- întocmirea planurilor parcelare;  

- întocmirea documentațiilor de scoatere din circuitul agricol a terenurilor, sau a 

reintroduceii lor;  

- executarea lucrărilor topografice necesare punerii în posesie a titularilor 

prevăzuți de legile fondului funciar.  

- proiectarea și realizarea rețelelor de sprijin pentru lucrările de specialitate;  

- proiectarea și realizarea lucrărilor de cadastru general;  

- realizarea si actualizarea hǎrților; 

- proiectarea, executarea și completarea rețelelor geodezice de referință;  

- proiectarea și realizarea lucrărilor de fotogrammetrie; 

- întocmirea documentațiilor topografice privind stabilirea și evaluarea 

terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, 

potrivit legii.   

 

NOTĂ: 

Potrivit regulamentului ANCPI (Ordinul nr. 107/2010), persoanele 

autorizate pentru categoriile A, B și D, sunt autorizate să ȋntocmească 

documentațiile topografice privind stabilirea și evaluarea terenurilor 

(art.4, Ordinul 107/2010), dar pentru a putea efectua astfel de evaluări în 

cadrul expertizelor tehnice judiciare, potrivit răspunsului nr. 

13483/152/BCETJ/13.03.2014 emis de Ministerul Jusțiției, expertul din 

domenniul topografiei, cadastrului și geodeziei, poziția 96, trebuie să fie 

autorizat și de Ministerul Justiției și pentru poziția 39 din Nomenclatorul 

expertizelor tehnice judiaciare respectiv „Evaluarea proprietăților 

imobiliare” aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 199/C/18 ianuarie 

2010 

 

1.8 . Numirea experților tehnici judiciari ȋn derularea actului de justiție. 

Selectarea experților 

Când, pentru lămurirea unor împrejurări de fapt, instanța consideră 

necesar să cunoască părerea unor specialiști, va numi, la cererea părților ori din 

oficiu, unul sau 3 experți. 
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ATENȚIE! 

Când sunt mai mulți experți cu păreri deosebite, lucrarea trebuie să 

cuprindă părerea motivată a fiecăruia 

 

PRECIZARE: 

O expertiză elaborată de  către un expert judiciar la cererea instanţei nu 

poate fi niciodată contrazisă de martori (chiar dacă aceştia sunt „experţi”) 

ci doar de către alţi experţi judiciari numiţi de instanţă. Ghid informativ privind 

expertiza tehnică judiciară - Ministerul Justiției Prof. Dr. Jürgen Schiller, Dr. Friedrich Kicker, 

Dipl.Ing. Klaus Dreier, Mag. Dalia Tanczos, Dr. Gerald Colledani www.just.ro  

Cu ocazia celui de-al treilea atelier de lucru care s-a desfăşurat la sediul 

Curţii de Apel Timişoara în data de 13 decembrie 2013, potrivit calendarului 

stabilit în urma semnării protocolului de colaborare dintre Curtea de Apel 

Timişoara, Tribunalul Timiş şi Judecătoria Timişoara, pe de o parte, şi 

Asociaţia Evaluatorilor(experţilor) Evaluatori Funciari şi Centrul PIFCA (de 

formare şi pregătire profesională a experţilor topografi), pe de altă parte, s-a 

propus ca să fie introdusă Numirea aleatorie a experților – în interpretarea 

și aplicarea art. 331 NCPC. 

 Cu privire la această problematică, s-a convenit să se preia iniţiativa 

doamnei judecător Rodica Borza de la Judecătoria Timişoara, care a propus o 

procedură aleatorie, care a avut ca premisă constatarea existenţei unei proceduri 

eterogene, neunitare de nominalizare a experţilor judiciari din liste, care 

determină situaţii inechitabile în cadrul corpului profesional al experţilor 

tehnici judiciari. 

 Prin urmare, s-a adoptat propunerea ca la nivelul Curţi de Apel 

Timişoara, prin Departamentul IT şi cu concursul Birourilor Judeţene de 

Expertiză de la nivelul Tribunalelor Arad, Caraş Severin şi Timiş, să fie creat 

un sistem informatic care să conţină date în timp real, atât cu evidenţa nominală 

a experţilor judiciari activi, cât şi numărul real al lucrărilor existente în 

derulare, pe de o parte, şi posibilitatea judecătorului de a selecta expertul ce 

urmează a fi introdus în cauză în mod  aleatoriu, prin intermediul sistemului 

informatic nou creat. 

 Acest sistem însă, pentru a fi funcţional, necesită şi o contribuţie activă 

şi permanentă a experţilor judiciari, care vor avea obligaţia să anunţe Birourile 

judeţene la care sunt arondaţi atât momentul la care au fost introduşi în cauză, 

cât şi durata, obiectul şi complexitatea lucrării, precum şi momentul finalizării 

şi predării lucrării la dosarul cauzei, în aşa fel încât aceste date să fie încărcate 

în sistem, în timp real. 

Incheierea de numire a expertului va stabili obiectivele asupra cărora 

acesta urmează să se pronunțe, termenul în care trebuie să efectueze expertiza, 

onorariul provizoriu al expertului și, dacă este cazul, avansul pentru cheltuielile 

de deplasare. 

http://www.just.ro/
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RECOMANDARE 

Fixarea de către Instanță a unei audieri în camera de consiliu (ar trebui în 

cazurile unde este necesară expertiza topografică să fie organizate de 

regulă). O astfel de întâlnire pe baza dialogului dintre Judecător, părți și 

expert poate clarifica majoritatea problemelor care se pot finaliza cu 

estimarea costului lucrării, cât și termenul necesar efectuării expertizei și 

eventual punctul de vedere al expertului cu privire la formularea 

obiectivelor, oportunitatea obținerii unor avize tehnice ce se impun pentru 

soluționarea cauzei și, evident, dacă se impune sau nu, avizul Oficiului de 

Cadastru 

 

Tot astfel, instanța poate fixa un termen scurt pentru când va solicita 

expertului sǎ estimeze în scris costul lucrării ce urmează a fi efectuată, cât și 

termenul necesar efectuării expertizei. Poziția părților va fi consemnată în 

încheiere. In funcție de poziția expertului și a părților, instanța va fixa termenul 

de depunere a raportului de expertiză și condițiile de plată a costurilor necesare 

efectuării expertizei.  

Dovada plății onorariului se depune la grefa instanței de partea care a 

fost obligată prin încheiere, în termen de 5 zile de la numire sau în termenul 

stabilit de instanță. Onorariul poate fi majorat, în condițiile prevăzute la art. 339 

alin. (2) unde se precizează:  „La cererea motivată a experților, ținându-se 

seama de lucrarea efectuată, instanța va putea majora onorariul cuvenit 

acestora, prin încheiere executorie, dată cu citarea părților, însă numai după 

depunerea raportului, a răspunsului la eventualele obiecțiuni sau a 

raportului suplimentar, după caz”.  

 

ATENȚIE! 

Prevederile CPC la art. 262 alin. 1,  prevede: Când administrarea probei 

încuviințate necesită cheltuieli, instanța va pune în vedere părții care a 

cerut-o să depună la grefǎ, de îndată sau în termenul fixat de instanță, 

dovada achitării sumei stabilite pentru acoperirea lor, iar la alin. 3: 

Nedepunerea sumei prevăzute la alin. 1, în termenul fixat, atrage 

decăderea părții din dreptul de a administra dovada încuviințată în fața 

acelei instanțe  

 

1.9. Consilier al părților 

CONDIȚIE 

Experți aleși de părți și încuviințați de instanță, la efectuarea expertizei pot 

participa, având calitatea de consilieri ai părților, dacă prin lege nu se 

dispune altfel 
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In acest caz, ei pot să dea relații, să formuleze întrebări și observații și, 

dacă este cazul, să întocmească un raport separat cu privire la obiectivele 

expertizei. 

 

1.10. Incompatibilități 

IMPORTANT: 

Expertul care  a efectuat o expertiză pe baza căreia s-a pronuntat o 

încheiere interlocutorie sau o hotărâre prin care s-a soluționat cauza nu 

poate efectua expertiza în aceeași pricină în apel, recurs, contestație în 

anulare sau revizuire și nici după trimiterea spre rejudecare. De asemenea, 

nu poate efectua expertiza cel care a fost martor, asistent judiciar sau 

mediator în aceeași cauză  

 

De asemenea, Expertul este incompatibil de a efectua expertize în următoarele 

situații:  

1. când și-a exprimat anterior părerea cu privire la soluția în cauză pentru care a 

fost desemnat să efectueze expertiza;  

2. când există împrejurări care fac justificată temerea ca el, soțul sau, 

ascendenții,  descendenții  sau afinii lor, după caz, au un interes în legatură cu 

pricina care se judecă;  

3. când este soț, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu avocatul ori 

reprezentantul unei părți sau dacă este căsătorit cu fratele ori cu sora soțului 

uneia dintre aceste persoane;  

4. când soțul sau fostul sǎu soț este rudă ori afin până la gradul al patrulea 

inclusiv cu vreuna dintre părți;  

5. dacă el, soțul sau rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv ori afinii lor, 

după caz, sunt părți într-un proces care se judecă la instanța la care una dintre 

părți este expert;  

6. dacă între el, soțul sau ori rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau 

afinii lor, după caz, și una dintre părți a existat un proces penal cu cel mult 5 ani 

înainte de a fi desemnat să efectueze  expertiza ȋn pricină. 

 

IN CAZUL PLÂNGERILOR PENALE! 

În cazul celor formulate de părți în cursul procesului, expertul devine 

incompatibil numai în situația punerii în mișcare a acțiunii penale 

împotriva sa 

7. dacă este tutore sau curator al uneia dintre părți;  

8. dacă el, soțul sau, ascendenții ori descendenții lor au primit daruri sau 

promisiuni de daruri ori alte avantaje de la una dintre părți;  
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9. dacă el, soțul sau ori una dintre rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv 

sau afinii lor, după caz, se află în relații de dușmănie cu una dintre părți, soțul 

ori rudele acesteia până la gradul al patrulea inclusiv;  

10. dacă, atunci când este investit cu efectuarea unei expertize, soțul sau o rudă 

a sa până la gradul al patrulea inclusiv a participat, ca expert, la judecarea 

aceleiași pricini înaintea altei instanțe;  

11. dacă este soț sau rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau afin, după caz, 

cu un alt membru al completului de judecată;  

12. dacă soțul, o rudă ori un afin al sǎu până la gradul al patrulea inclusiv a 

reprezentat sau asistat partea în aceeași pricinǎ înaintea altei instanțe;  

13. atunci cand există alte elemente care nasc în mod întemeiat îndoieli cu 

privire la imparțialitatea sa.  

Dispozițiile anterioare privitoare la soț se aplică și în cazul concubinilor.  

 

1.11. Recuzarea expertului 

 

Experții pot fi recuzați pentru aceleași motive ca și judecătorii și acestea sunt: 

1. când el, soțul sau, ascendenții ori descendenții lor au vreun interes în 

judecarea pricinii sau când este soț, rudă sau afin, până la al patrulea grad 

inclusiv, cu vreuna din părți; 

2. când el este soț, rudă sau afin în linie directă ori în linie colaterală, până la al 

patrulea grad inclusiv, cu avocatul sau mandatarul unei părți sau dacă este 

căsătorit cu fratele ori sora soțului uneia din aceste persoane; 

3. când soțul în viață și nedespărțit este rudă sau afin a uneia din părți până la al 

patrulea grad inclusiv, sau dacă, fiind încetat din viața ori despărțit, au rămas 

copii; 

4. dacă el, soțul sau rudele lor până la al patrulea grad inclusiv au o pricină 

asemănătoare cu aceea care se judecă sau dacă au o judecată la instanța unde 

una din părți este expert; 

5. dacă între aceleași persoane și una din părți a fost o judecată penală în timp 

de 5 ani înaintea recuzării; 

6. dacă este tutore sau curator al uneia dintre părți; 

7. dacă și-a spus părerea cu privire la pricina ce se judecă; 

8. dacă a primit de la una din părți daruri sau făgăduieli de daruri ori altfel de 

îndatoriri; 

9. dacă este vrăjmǎșie între el, soțul sau una dintre rudele sale până la al 

patrulea grad inclusiv și una din părți, soții sau rudele acestora până la gradul al 

treilea inclusiv. 

Alte motive care conduc la recuzarea expertului: 

- atunci când expertul a asigurat funcția de consiliere față de una dintre 

părți, în special elaborarea unei expertize extrajudiciare, contra cost, în 

favoarea unei părți.  
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Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea 

expertului, dacă motivul ei există la aceastǎ dată; în celelalte cazuri termenul va 

curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. Recuzările se judecă cu 

citarea părților și a expertului.  

 

1.12. Abținerea expertului recuzat 
  Expertul  împotriva căruia este formulată o cerere de recuzare poate 

declara că se abține. Declarația de abținere se soluționează cu prioritate. In caz 

de admitere a declarației de abținere, cererea de recuzare, indiferent de motivul 

acesteia, va fi respinsă, prin aceeași încheiere, ca rămasă fără obiect. In cazul în 

care declarația de abținere se respinge, prin aceeași încheiere instanța se va 

pronunța și asupra cererii de recuzare.  

 

1.13.  Înștiințarea și înlocuirea expertului 

Dispozițiile privitoare la citare, aducerea cu mandat și sancționarea 

martorilor care lipsesc sunt deopotrivǎ aplicabile experților. Dacă expertul nu se 

înfățișează, instanța poate dispune înlocuirea lui.  

 

1.14. Ascultarea expertului  
Dacă experții pot să-și exprime de îndată opinia, aceștia vor fi ascultați 

chiar în ședință, iar părerea lor se va consemna într-un proces-verbal.  

 

1.15. Motivele enumerate mai jos nu reprezintă un motiv de excludere:  

- vizitarea înainte de declanșarea litigiului a acelui obiect asupra căruia trebuie 

formulată o expertiză în cadrul procesului;  

- obiecții referitoare la adecvarea personală, la cunoștintele de specialitate 

suficiente și la calitatea expertizei;  

- publicarea unei anumite opinii de specialitate; o expertizǎ incorectă.  

 

Experții generează nu doar probe utile cauzei, ci ei sunt și asistenți ai instanței. 
Sursa: Ghid informativ privind expertiza tehnică judiciară(www.just.ro) 

Prin urmare, în ceea ce privește condițiile de revocare și  excludere pe 

motiv că ar fi părtinitori, aceștia trebuie evaluați în același mod ca și judecătorii.  

Motivele de excludere le reprezintă relația de prietenie sau ostilitate față 

de una dintre părți, observații personale subiective la adresa părților sau a 

reprezentanților părților.  
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1.16  Discutarea cererilor și excepțiilor  

 

OBLIGAȚIE! 

Instanța este obligată, în orice proces, să pună în discuția părților toate 

cererile, excepțiile, împrejurările de fapt sau temeiurile de drept prezentate 

de ele, potrivit legii, sau invocate din oficiu. Codul Civil la art. 224 

 

Judecătorul în cadrul expertizelor din domeniul topografiei, cadastrului 

și geodeziei, va trebui să analizeze și să asigure îndeplinirea condițiilor 

prevederilor legale în vigoare privind întinderea mandatului expertului 

judiciar în realizarea expertizei, aspect dezbătut în cadrul proiectului 

„Expertiza tehnică judiciară din perspectiva Noului Cod de Procedurǎ 

Civilă/Aspecte tehnice și juridice” cu privire la concluziile asumate ca urmare 

a desfăşurării celui de-al II-lea atelier de lucru comun al judecătorilor, experţilor 

judiciari topografi şi lucrători din cadrul OCPI Timiş privind modul de 

interpretare şi aplicare a Noului Cod de Procedură Civilă. 

„În cadrul discuţiei cu privire la această temă  s-a pornit tot de la o 

problemă identificată în practica instanţelor, când nu de puţine ori experţii 

tehnici judiciari nominalizaţi în cauze au fost „victimele” inclusiv ale unor 

plângeri penale formulate împotriva lor de către părţi sau avocaţii părţilor, 

datorită faptului că în cadrul capitolului „Constatări” din lucrarea de 

expertiză tehnică judiciară  au relevat situaţia juridică şi faptică reală, 

diferită de cea prezentată de parte/părţi sau avocaţii acestora, în contextul 

omiterii menţionării acestor situaţii de către părţi, atât în cuprinsul 

acţiunii/cererii reconvenţionale, cât şi din conţinutul obiectivelor de expertiză 

solicitate.” 

 

CONCLUZIA COMUNĂ ŞI UNANIMĂ A FOST ACEEA CĂ: 

expertul, din punct de vedere tehnic şi juridic, în raport cu normele Codului de 

procedură civilă are datoria/obligaţia  de a realiza o analiză completă, 

detaliată, exhaustivă  a situaţiei constatate la faţa locului, atât din punct de 

vedere tehnic, cât şi economic şi juridic, fără ca prin aceasta să se substituie 

judecătorilor, chiar dacă, aparent, obiectivul/obiectivele expertizei au fost 

precis determinate prin încheiere 

extras din raportul cu privire la concluziile asumate ca urmare a desfăşurării 

celui de-al II-lea atelier de lucru comun al judecătorilor, experţilor judiciari 

topografi şi lucrători din cadrul OCPI Timiş privind modul de interpretare şi 

aplicare a Noului Cod de Procedură Civilă, raportor Judecător Cristian 

PUP”. 
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1.17  Experții tehnici extrajudiciari 

Calitatea de experți tehnici extrajudiciari se dobândeşte pe bază de 

examen, care are scopul de a verifica pregătirea de specialitate, nivelul 

cunoaşterii actelor normative referitoare la specialitatea respectivă, precum şi a 

Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză 

tehnică judiciară şi extrajudiciară.  

Organizarea examenului în vederea atribuirii calităţii de expert tehnic 

extrajudiciar şi eliberarea legitimaţiei de experți tehnici extrajudiciari revin 

ministerelor şi altor instituţii centrale, fiecare în domeniul său de specialitate, 

stabilit conform legii.  

Dobândeşte calitatea de expert tehnic extrajudiciar persoana care 

îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru dobândirea calităţii de expert 

tehnic judiciar şi care a promovat examenul organizat în acest scop.  

Calitatea de expert tehnic extrajudiciar şi specialitatea se dovedesc cu 

legitimaţia de expert eliberată de ministerul sau de instituţia centrală abilitată să 

organizeze examenul de expert tehnic extrajudiciar. 

 

1.18. Răspunderi și sancțiuni 

  Neefectuarea expertizei tehnice din cauza unor motive imputabile sau 

efectuarea acesteia cu nerespectarea dispozițiilor legale atrage, după caz, 

răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală a expertului tehnic 

judiciar ori a expertului tehnic extrajudiciar vinovat.  

 

OBLIGAȚIE! 

Expertii tehnici judiciari autorizați și specialiștii au obligația să notifice 

Ministerului Justiției, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștinta, 

orice schimbare a datelor comunicate la momentul dobândirii calității sau 

luării în evidență. Nerespectarea obligației de notificare atrage 

răspunderea disciplinară a celui vinovat 

 

SANCȚIUNI!  
Experților tehnici judiciari vinovați de abateri comise în exercitarea activității 

de expert li se pot aplica, de catre Biroul central pentru expertize tehnice 

judiciare, în raport cu gravitatea abaterii săvârșite, următoarele sancțiuni 

disciplinare:  

 a) avertisment scris;  

 b) suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice judiciare pe o 

perioada cuprinsă între 3 luni și un an;  

 c) retragerea calității de expert tehnic judiciar 
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PRESTIGIUL PROFESIEI 

In situația în care împotriva expertului tehnic judiciar s-a pus în mișcare 

acțiunea penală pentru o infracțiune care aduce atingere prestigiului 

profesiei, se dispune suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice 

până la soluționarea definitivă a cauzei 

Impotriva sancțiunii disciplinare aplicate expertul poate face plângere în 

termen de 15 zile de la comunicare.  

Plângerea făcută în termen suspendă executarea sancțiunii.  

  Plângerea se rezolvă în termen de 30 de zile de la data înregistrării de 

către ministrul justiției sau de un împuternicit anume desemnat de acesta.  

Hotărârea ministrului justiției poate fi atacată la instanța de contencios 

administrativ competentă, potrivit legii.  

Hotărârea instanței este definitivă.  

Sancțiunea rămasă definitivă va fi comunicată în termen de 15 zile de 

Biroul central pentru expertize tehnice judiciare biroului local pentru expertize 

judiciare tehnice și contabile în evidența căruia se află expertul tehnic judiciar 

sancționat. 

Abaterile săvârșite de experții tehnici extrajudiciari și sancțiunile 

disciplinare ce li se pot aplica vor fi stabilite prin regulamentul de organizare și 

funcționare aferent.  

Cercetarea și aplicarea sancțiunilor pentru abaterile prevăzute revin 

compartimentelor de specialitate din cadrul ministerului sau al instituției 

centrale în evidența căreia se află expertul tehnic extrajudiciar. 

 

SUSPENDARE 

Calitatea de expert tehnic judiciar se suspendă pentru motive temeinice, 

precum și în caz de incompatibilitate a acestuia, potrivit legii 

Suspendarea, respectiv încetarea suspendării calitații de expert tehnic 

judiciar, se poate dispune de către Biroul central pentru expertize judiciare, la 

cererea motivată a expertului sau din oficiu, motivat. 

Prevederile ce au fost prezentate mai sus se aplică în mod corespunzător 

și specialiștilor. 

 

1.19  Onorarii 

ONORARIU 

Plată, retribuție dată unui intelectual (avocat, medic etc., liber-profesionist) 

pentru un serviciu prestat în sfera ocupațiilor sale. Retribuţie pentru o 

muncă intelectuală (efectuată, mai ales, în afara muncii de bază)Sursa: DEX '98  

Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru și timbrul 

judiciar, onorariile avocaților, ale experților și ale specialiștilor numiți în 

condițiile CC art. 330 alin. 3, „In domeniile strict specializate, în care nu 

http://dexonline.ro/surse
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există experți autorizați, din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părți, 

judecătorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor 

personalități ori specialiști din domeniul respectiv”, sumele cuvenite 

martorilor pentru deplasare și pierderile cauzate de necesitatea prezenței la 

proces, cheltuielile de transport și, dacă este cazul, de cazare, precum și orice 

alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului. CPC art. 451, alin. 1 

 

1.20  Fundamentarea tarifului orar al expertului 

Calcularea tarifului orar pentru o profesie liberală, care nu are 

prestabilite prețuri sau tarife, se formează prin efectuarea unei analize de piață 

din care să rezulte o tarifare corectă, care să reflecte corect efortul, volumul și 

complexitatea lucrării.  

În calcul va trebui să se țină cont și de experiența dovedită, pregătirea 

profesională sau gradul profesional deținut de expert. Astfel, trebuie să se adune 

costurile muncii și ale celorlalte cheltuieli și apoi acestea se împart la orele 

efectiv lucrate pentru un proiect. Rezultatul este minimul care se poate tarifa pe 

oră, pentru a acoperi cheltuielile, pentru a-ți plăti un salariu și pentru a câștiga 

un profit oarecare. 

Pentru a determina valoarea muncii, se alege un salariu anual pe care 

preconizezi  să îl  dobândești.  

Se iau ca termeni de comparație salariul pe care îl are un angajat, 

salariul pe care îl câștigă alți anagajați din domeniul respectiv  sau chiar salariul 

pe care ți-ai fi dorit să îl ai, cu condiția ca estimarea să fie realistă. 

Apoi se calculează cheltuielile anuale, incluzȃnd toate serviciile sau 

necesitǎțile lunare, precum: 

- facturile de telefon (mobil sau fix); 

- costul abonamentului de internet; 

- costul mobilierului și a echipamentelor de birou; 

- chiria și utilitățile (curent, gaz, apă); 

- produsele de papetărie (hârtie, creioane, pixuri, dosare etc.);  

- cheltuielile poștale (expedierea documentelor de exemplu);  

- plata serviciilor contabilului și/sau consilierului juridic ori a altor 

colaboratori; 

- asigurarea de business (dacă s-a făcut așa ceva); 

- cheltuielile de protocol; 

- cheltuielile de transport; 

- abonamentele la reviste de profil ori la cluburi business; 

- costurile de marketing și publicitate (spre exemplu, costul unui anunț 

anual în Pagini Aurii sau în alte anuare de profil, apariția unor machete 

publicitare în presă). 
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Cheltuielile anuale trebuie să includă și restul taxelor care se plătesc la 

stat, precum contribuția la bugetul asigurǎrilor sociale și la bugetul de sănătate, 

asigurarea medicală privată, dacă e cazul, contribuția la fondul de şomaj etc. 

 

NOTĂ: 

Onorariile experților tehnici judiciari sunt variabile. Temei legal, 

Ordonanța 2/2000 modificată unde la art. 23, alin. 1 se precizează 

Onorariul definitiv pentru expertiza tehnică judiciară se stabileşte de 

organul care a dispus efectuarea expertizei, în funcţie de: complexitatea 

lucrării;  volumul de lucru depus și gradul profesional ori ştiinţific al 

expertului tehnic judiciar 

O corecta evaluare a serviciilor derulate în beneficiul clientului, 

ținând cont de : 

a) serviciul profesional solicitat; 

b) nivelul de pregătire și experiența necesară persoanelor angajate în 

derularea serviciilor profesionale; 

c) fondul de timp necesar calculat pentru fiecare auditor și/sau expert angajat 

în derularea serviciilor profesionale; 

d) gradul de responsabilitate necesar în derularea serviciilor profesionale. 

Onorariile profesionale trebuie să fie calculate pe baza tarifului/ora 

sau pe zi pentru fiecare persoană angajată în misiune, având în vedere condițiile 

legale, sociale și economice ale fiecărei țări. 

Apoi trebuie definită poziția, statutul și rolul  pe care trebuie să-l 

aibă un expert în actul de justiție 

1. Poziția în cadrul procesului: neutralitate, echidistanță, imparțialitate 

etc. 

2. Statutul profesional: deontologia profesională, drepturi, obligații, 

respectul pe care trebuie să-l impună etc. 

3. Rolul: partener, participant la actul de înfăptuire a justiției etc. 

 

TIMP MINIM NECESAR ELABORĂRII UNEI EXPERTIZE 

Estimarea timpului minim necesar pentru realizarea unei expertize, ca 

medie : 20 de ore, care se justifică prin deviz 

 

NOTĂ: 

Măsurătorile care se efetuează pentru identificarea amplasamentului 

imobilului, în domeniul topografiei, cadastrului și geodeziei, pot fi efectuate 

de expert în colaborare cu personal de specialitate cu pregătire adecvată 

care poate să utilizeze dotarea tehnică necesară (stații toale, GPS) și care 

îndeplininesc condițiile impuse de ANCPI pentru efectaurea măsurătorilor 

topografice  
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STABILREA PERSONALULUI AUXILIAR 

Expertul este cel care stabilește necesarul  personalului de specialitate, însă 

răspunderea pentru rezultate intră  numai în responsabilitatea expertului. 

În cazul în care expertul decide să utilizeze personal de specialitate, la 

întocmirea procesului verbal întocmit cu ocazia inspecției la fața locului, se 

va trece numele personalului utilizat, care va trebui să semneze procesul 

verbal, la întocmirea acestuia 

 

OBLIGAȚIE! 

Onorariul aplicat unui lucrări trebuie să fie apreciat corespunzator, astfel 

încât să nu fie afectată calitatea muncii asupra serviciilor care trebuie să fie 

conforme tuturor standardelor profesionale și procedurilor de control 

asupra calității  

 

COMPARAȚII: 
Profesia Lei/oră Obs. 

Mediatori P F P J  

80 100 

Experți la 

proiecte 

europene 

< 5 ani     5-10 ani      >10 ani  

113 169 253 

Avocați Civil de la 50 la 200  Consultație orală 

cu durata medie de 
până la 60 minute 

Penal de la 350 la 500 

Medici pe 

specializări, 

grade 

profesionale 

Consultație  

 Generală Medic 

specialist 

Pediatrică Primul 

control 

200 150 150 100 

Tarif orar 

manoperă 

pentru reparații 

auto 

Dacia 

Daewoo 

Skoda Mitsubisi Mercedes  

80 100 132 161 

Experți tehnici 

Judiciari 

De la 80-120   

 

NOTĂ: 

Instanta poate, chiar și din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile 

de judecată reprezentând onorariul experților judiciari și/sau a 

specialiștilor atunci când acesta este vădit disproporționat în raport cu 

valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurată de expert 

sau specialist, ținând seama și de circumstanțele cauzei 

 

Ar fi extrem de important, ținând cont de onorarii, să nu admită așa zise 

obiecțiuni care nu au nimic cu clarificarea sau înțelegerea expertizei, solicitări 

de genul „că ar trebui ca expert să traduc expertiza (precizez din română în 

română)”, deși aceasta a fost redactată și elaborată în limba oficială a României. 
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Evident că în calitate de experți avem obligația de a respecta deontologia 

morală și profesională, reglementările tehnice în vigoare, legislația de 

specialitate și cea conexă, fundamentând munca pe cel puțin trei principii de 

esență: calitate, responsabilitate și eficiențǎ, fiind ,totodată, drepți și corecți în 

tot ceea ce facem. 

Acest mod de lucru, categoric, nu este ușor de desfășurat, dar trebuie 

încurajat de Judecător, acesta fiind direct interesat de realizarea acestor 

deziderate. 

Evident că respectarea acestor principii vor conduce și vor crea plusul de 

valoare care poate contribui la înfăptuirea actului de justiție. 

Însă atunci când Judecătorului i se solicită diminuarea onorariului 

expertului, deși munca expertului este justificată, credem că solicitarea nu poate 

fi  admisǎ și nu trebuie să producă efecte. 

Apreciem că înainte de a se decide dimunarea onorariului este absolut 

necesară analizarea muncii expertului, care trebuie făcută cu mare atenție, mai 

ales că noi apreciem că, prin această solicitare, partea caută să aducă atingere 

directă Judecătorului, prin subminarea autorității sale, punându-l pe acesta să-și 

discrediteze   „partenerul”, în lipsă.  

Este de neînțeles însă de ce un Judecător admite cererea de diminuare a 

onorariului făcută de una din părți, după depunerea raportului de expertiză, fără 

ascultarea expertului și, mai ales, când partea care o solicită nu are dreptate.  

Este adevărat:„Instanța poate, chiar și din oficiu, să reducă motivat 

partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaților, dar și a 

experților, atunci când acesta este vădit disproporționat în raport cu valoarea 

sau complexitatea cauzei”. 

Se ridică câteva întrebări, care așteaptă răspunsuri, care sperăm să vină în 

timp, după o corectă și dreaptă analiză, pe baza respectării drepturilor 

experților: 

Numai munca expertului este disproporționtă într-un caz, a avocatului nu, 

care nu știe sau nu dorește să creeze cadrul procesual corect și complet?  

Cine poate să aprecieze volumul de muncă, complexitatea analizelor de 

specialitate pe care le efectuăm ca experți și de ce nu ca avocați?   

Este vreo expertiză simplă? Punctul nostru de vedere este că nici o 

expertiză nu este simplă. Dacă problema era simplă, se găsea soluția pe cale 

adminstrativă, fără implicarea Instanțelor de Judecată. 

Cred că, atunci când nu convine ceva, utilizarea apanajului legal  de 

diminuare a onorariului trebuie analizat cu mare atenție, mai ales că admiterea 

solicitării unei părți, fără audierea expertului, în mod categoric creează 

premizele ca Judecătorul să devină părtinitor, rezumând activitatea expertului 

doar la responsabilitate și prin această diminuare încurajând la acordarea de 

felicitări „penale”, pentru îndrăzneala de a nu fi de acord cu pretențiile 

petenților. 
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Credem că este necesar a se reflecta foarte serios la statutul pe care 

trebuie să-l aibă un expert în realțiile Judecător și părți. 

Nu credem că este suficient să se facă declarații că experții sunt partenerii 

Judecătorilor, acest lucru trebuie dovedit evident de ambele părți. 

Pentru ca acest lucru să fie real este nevoie de răbdare, trebuie construite 

relații de respect reciproc, de multă înțelepciune, astfel încât statutul și rolul pe 

care trebuie să-l aibǎ un expert în înfătuirea actului de justiție să-și atingă 

scopul, astfel încât expertul să devină adevăratul partener al Judecătorului. 

 

CERCETARE! 

Când se apelează la reducerea onorariului, chiar din oficiu, Onorata 

Instanță trebuie să analizeze motivele care pot conduce la reducerea 

onorariului, care trebuie să fie bine motivate, acordând dreptul expertului 

să-și justifice onorariul 

 

SE RIDICĂ O ÎNTREBARE FIREASCĂ:  

Cine poate stabili care a fost volumul sau complexitatea cauzei? 

Avocatul sau partea nemulțumită? Oare este dreaptă această solicitare? 

 

ÎNTREBARE! 

Dacă un expert nu poate fi contrazis decât de un alt expert numit de 

Instanță, cine poate să-i analizeze activitatea? Cum se poate dispune o 

pedeapsă unui partener fără să-i acorzi o șansă de apărare 

 

MARE ATENȚIE! 

Reducerea nemotivată a onorariului aduce automat atingere procesului de 

înfăptuire a actului de justiție 

 

SOLICITARE! 

Rugăm pe Onorații Judecători să nu admită cererile de reducere a 

onorariilor decȃt după o atentă analiză motivată, numai după ascultarea 

expertului, iar, în cazuri excepționale evident, și reducerea onorariului 

avocaților, în mod proporțional, pentru a asigura echidistanța necesară 

cadrului procesual. 

 

Pentru evitarea  reducerii onorariului, la unul din atelierele de lucru 

desfășurat la Curtea de Apel Timișoara s-a stabilit ca onorariu să fie justificat pe 

o notă de fundamentare foarte bine conturată, conţinând o gamă largă de 

elemente de comparaţie reprezentative şi care se regăsesc într-o Anexă la 

raportul de expertiză prin care expertul își motivează onorariul. 

Modelul este prezentat ca anexă la Ghid. 
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CAPITOLUL II 

EXPERTIZA TEHNICĂ JUDICIARĂ 

 

SEMNIFICAȚIE 

Expertiza tehnică judiciară reprezintă o cercetare ştiinţifică a unor fapte sau 

împrejurări ale cauzei, efectuată de către o persoană cu cunoştinţe de 

specialitate în scopul aflării adevărului, în cadrul şi cu respectarea 

dispoziţiilor legale 

 

2.1 Definirea expertizei 

Expertiza tehnică definitǎ de dicționarul explicativ al limbii romȃne, 

reprezintă „o cercetare cu caracter tehnic făcută de un expert, la cererea unui 

organ de jurisdicție sau urmărire penală, ori a părților, asupra unei situații, 

probleme etc., a cărei lămurire interesează soluționarea cauzei și se 

finalizează printr-un raport ȋntocmit asupra cercetării făcute”, (Sursa DEX '98, 

http://legeaz.net/dictionar-juridic); care este completată specific cu semnificația 

documentației cadastrale, care este ansamblul înscrisurilor tehnice, juridice și 

administrative necesare înregistrării imobilului la cerere în sistemul integrat de 

cadastru și carte funciară, prin care se constată situația reală din teren.  
Ordinul nr. 634/ 2006, modificat 

 

2.2 Rolul expertizei tehnice judiciare 

 Expertiza tehnică judiciară poate fi comparată cu: 

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ APLICATIVĂ  

reprezintă activitatea destinată, ȋn principal, pe baza utilizării 

cunoștințelor stiințifice pentru perfecționarea sau realizarea de noi 

produse, tehnologii și servicii 

Expertiza tehnică juriciară -  o cercetare științifică 

Ținând cont de faptul că expertiza reprezintă o cercetare științifică, care 

are rolul să ajute la aflarea adevărului, într-o situație dată, trebuie să i se expună,  

în solicitarea de elaborare a expertizei,  următoarele:  

 - de la ce stare de fapt (aflată în afara litigiului sau stabilită ca și ipotezǎ de 

lucru) trebuie să pornească expertul și prin intermediul cunoștintelor sale de 

specialitate trebuie să ajungă la o concluzie;  

-  ce dovezi poate preleva expertul fără judecător;  

-  ce fapte trebuie să constate;  

- pe baza căror stări de fapt trebuie ca expertul să precizeze dacă și ce 

experiențe există în domeniul de specialitate al topografiei, cadastrului și 

geodeziei.  

 

 

http://legeaz.net/dictionar-juridic
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La activitatea de cercetare aplicată se parcurg următoarele etape: 

1. Definirea temei de cercetare 

2. Motivaţia subiectului 

3. Concepte fundamentale utilizate în cercetare 

4. Surse de informare pentru realizarea cercetării 

5. Stadiul cercetării în domeniul abordat 

6. Ipoteze de lucru  

7. Metodologia de cercetare utilizată 

8. Planul lucrării  

9. Diseminarea transferului rezultatelor în practică 

10. Bibliografie  

Cercetarea științifică se finalizează cu raportul de cercetare-

dezvoltare care reprezintă documentul tehnico-științific ce prezintă obiectivul 

și rezultatele activităților desfășurate ȋn cadrul unei lucrări de cercetare, precum 

și acțiunile concrete pentru valorificarea rezultatelor obținute. 

 Raport de expertiză tehnică judiciară așa cum este prezentat în  

Ordonanța nr. 2/2000, actualizată, constituie finalizarea operațiunilor de 

cercetare asupra pricinii, pe care un expert, pe baza mandatului încredințat de 

Instanță, prezintă rezultatele la care a ajuns la finalul activități derulate.  

Raportul trebuie să fie redactat în așa manieră încât fiecare element 

definitoriu necesar a fi pus în evidență sau care inflențează într-un mod sau altul 

rezultatele expertizei să fie clarificator asupra pricinii pe care o are de elucidat. 

Raportul care se prezintă trebuie să respecte următoarele capitole: 

I)Partea introductivă. Aici se menționează organul care a dispus efectuarea 

expertizei, data la care s-a dispus depunerea acesteia, numele și prenumele 

expertului sau ale experților, specialitatea acestuia/acestora, data ȋntocmirii și 

finalizării raportului de expertiză, obiectul acesteia și ȋntrebarile la care expertul 

sau experții urmează să răspundă, bibliografia pe baza careia expertiza a fost 

efectuată și dacă părțile care au participat la aceasta au dat explicații ȋn cursul 

lucrărilor la care au fost convocate; 

II) Descrierea operațiunilor de efectuare a expertizei, obiecțiile sau 

explicațiile părților, precum și analiza acestor obiecții ori explicații pe baza 

celor constatate de expert sau de specialist; 

III) Constatările, expertizele din domeniul topografiei, cadastrului și geodeziei 

trebuie să aibă obligatoriu acest capitol dezvoltat pe semnificația pe care o are 

documentația cadastrală, planul de amplasament și delimitare a imobilului, care 

trebuie să reprezinte o cercetare științifică consființită într-un act de constatare a 

realității din teren,  pe baza căruia se efectuează recepția tehnică de către 

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau Oficiile de Cadastru 

și Publicitate Imobiliră, ca singura autoritate de specialitate din România;      

IV) Concluziile, care cuprind răspunsurile la ȋntrebarile puse și părerea 

expertului sau a specialistului asupra obiectului expertizei.  
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 În continuare prezentăm o structură posibilă a unui raport de expertiză, 

care trebuie adaptat la tipul de expertiză ce se derulează, după cum urmează: 

I. PARTEA INTRODUCTIVĂ 

I.1. Organul care a dispus expertiza:  

I.2. Data la care s-a dispus depunerea raportului de expertiză:  

I.3. Numele și prenumele expertului:  

I.4. Specialitatea:  

I.5. Data ȋntocmirii raportului: 

I.4. Părțile ȋn proces: 

I.6. Obiectivele și ȋntrebările la care trebuie să se răspundă prin expertiză;  

I.7. Bibliografie utilizată: 

I.8. Dacă părțile participante la expertiză au dat explicațiile ȋn cursul lucrărilor 

la care au fost convocate: 

Reclamant:  

Pȃrȃt:  

Explicații:  

Reclamantul: 

Pȃrȃt:  

II. DESCRIEREA OPERAȚIUNILOR DERULATE PENTRU 

EFECTUAREA EXPERTIZEI  

II.1. Documentarea 

II.2. Efectuarea măsurătorilor la teren: 

II.3. Fundamentarea expertizei  

II.3.1. Partea topo-cadastrală 

II.3.2. Partea de evaluare (atunci când este cazul) 

II.3.2. (a) Identificarea și competența evaluatorului  

II.3.2. (b) Identificarea clientului și a oricăror alți utilizatori desemnați 

II.3.2. (c) Scopul evaluării 

II.3.2. (d) Identificarea activului sau datoriei supuse evaluarii 

II.3.2. (e) Tipul valorii 

II.3.2. (f) Data evaluării 

II.3.2. (g) Amploarea investigațiilor  

II.3.2. (h) Natura și sursa informațiilor utilizate  

II.3.2. (i) Ipotezele și ipotezele speciale 

II.3.2. (j) Restricții de utilizare, distribuire sau publicare 

II.3.2. (k) Declararea conformității evaluării cu IVS  

II.3.2. (I)Abordarea ȋn evaluare și raționament 

II.3.2. (m) Valoarea sau valorile obținute  

II.3.2. (n) Data raportului de evaluare 

II.4. Obiecțiile sau explicațiile părților  
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III. CONSTATĂRI 

IV. CONCLUZII 

IV.1. Răspunsurile la ȋntrebările puse 

IV.2. Părerea expertului asupra obiectului expertizei 

Acestea sunt concluziile mele, pe care le ȋnaintez Onoratei Instante, ȋmpreună 

cu: 

        Localitate,                                               Expert tehnic judiciar, 

 

NOTĂ! 

Raportul privind expertiza tehnică judiciară, fie că este text scris sau 

vorbit, trebuie să fie redactat sau rostit în limba română, ținând cont de 

caracterul de interes public și de faptul că este difuzat în locuri publice. 

Acesta trebuie să fie corect realizat din punct de vedere al proprietății 

termenilor, sub aspect gramatical, ortoepic, al punctuației și ortografic, 

conform normelor academice în vigoare 

 

Analizând propunerea de structură a raportului de expertiză putem 

aprecia că, urmărind fiecare pas, răspunzând fiecărei etape, încadrând  

cercetările efectuate pe baza semnificației termenilor și a normelor tehnice și 

legale în vigoare, în mod categoric se poate ajunge la aflarea adevărului, iar 

propunerea făcută Judecătorului poate fi utilizată  în mod cert în fundamentarea 

Hotărârii pe care va lua.  

 

2.3. Obiectivele expertizei 

 

OBIECTIVELE 

expertizei reprezintă întrebările, punctele la care expertul sau experţii  

numiţi trebuie să răspundă, care trebuie să fie formulate de instanţă concis, 

fără echivoc şi fără a se solicita expertului sau experţilor numiţi să se 

pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii și să 

conducă la aflarea adevărului obiectiv, fără constrângeri sau șicanări din 

nicio  parte implicată în proces, cu privire la o anumită faptă, împrejurare, 

problemă, situație, cauză sau litigiu 

 

Primul pas pentru atingerea obiectivului urmărit este de a da atenţia 

cuvenită dispozițiilor art. 200 NCPC privind regularizarea cererii de chemare în 

judecată şi, de aici, constituirea corectă a cadrului procesual, în raport cu 

obiectul acţiunii care reprezintă o chestiune esenţială, care, dacă va lua în 

considerare obiectivele generale ale expertizelor topografice, pot conduce la 

soluționarea litigiilor conform noilor proceduri instituite de NCPC.  
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STABILIREA OBIECTIVELOR EXPERTIZEI:  

-se stabilesc de către organele de urmărire penală, de către instanţe, de 

către părţi sau de către clienţi;  

-în speţele civile se pot formula de partea care a cerut expertiza „în 

aplicarea principiului disponibilităţii, reclamantul este cel care stabileşte 

cadrul procesual şi limitele cererii de chemare în judecată, instanţa 

trebuind să se pronunţe asupra cererilor formulate şi nu să facă aprecieri 

asupra a ce trebuia sau nu să solicite reclamantul” (Decizia nr. 2574 din 27 iunie 

2013 pronunţată în recurs de Secţia a II-a civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie); 

-în speţele penale, obiectivele sunt de regulă în sarcina organului de 

urmărire penală, respectiv a instanţei de judecată, care însă poate avea în vedere 

şi opinia părţilor în cauză. 

 

ESENȚIAL 

Obiectivele expertizei constituie condiția fundamentală ca o expertiză să 

poată conduce la finalizarea corectă și completă a subiectelor ce trebuiesc 

rezolvate în conformitate cu ținta de a asigura cadrul corect al derulării 

procesului, în timp rezonabil, care să respecte celeritatea actului de justiție 

Obiectivele expertizelor extrajudiciare se stabilesc de partea 

contractantă care le prezintă expertului, cu care le negociază şi apoi sunt 

menţionate în contract.  

 

IMPORTANT 

La expertizele tehnice judiciare din domeniul topografiei, cadastrului și 

geodeziei, obiectivul care nu poate lipsi în nicio expertiză este 

„Identificarea amplasamentului imobilului/imobilelor aflat/e ȋn litigiu” 

Obiectivele precise, clare, inteligibile, utile şi pertinente în raport cu 

obiectul acţiunii şi scopul urmărit de reclamant şi/sau de pârât prin cererea 

reconvenţională ori de pârât pe care ar trebui să le aibă în vedere cei interesați 

pentru aflarea adevărului, ar fi util a se avea în vedere câteva din obiectivele 

minimale care pot fi luate în considerare.  

Astfel avem: 

2.A. Pentru acţiunea în uzucapiune s-a convenit ca obiectivele generale să se 

constituie în: 

1. Identificarea imobilului aflat ȋn litigiu; 

2. Formularea propunerii de ȋnscriere ȋn cartea funciară,  

iar pentru înscrierea sentinței definitive și irevocabile, care are ca parte 

integrantă raportul de expertiză, pare necesar/obligatoriu ca instanţa să solicite 

avizul tehnic al OCPI, urmând ca în dispozitivul sentinței să fie precizată și 

solicitarea înscrierii în cartea funciară, așa cum este prevăzut la  art. 10, alin. 2 

din Ordinul Nr.1882/2011. 

http://www.iccj.ro/cautare.php?id=94672
http://www.iccj.ro/cautare.php?id=94672
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2.B.  Pentru acţiunea în constatarea dreptului de superficie s-a convenit ca 

obiectivele generale să fie: 

1. Identificarea imobilului aflat ȋn litigiu; 

2. Stabilirea suprafeței necesare exploatării construcției edificate; 

3. Stabilirea dreptului de servitute pentru accesul la construcție; 

4. Formularea propunerii de ȋnscriere ȋn cartea funciară, 

cu distincţiile necesare în funcţie de necesitatea insituirii unor servituţi sau nu 

şi, totodată, să se solicite avizul tehnic al OCPI, urmȃnd ca ȋn dispozitivul 

sentinței să fie precizată și solicitarea ȋnscrierii ȋn cartea funciară, așa cum este 

prevăzut la  art. 10, alin. 2 din Ordinul Nr.1882/2011. 

 

2.C.   Pentru acţiunea în grăniţuire, s-a decis ca obiectivele generale să fie: 

1. Identificarea imobilelor aflate in litigiu; 

2. Identificarea tuturor imobilelor cu care acestea se învecinează; 

3. Analiza amplasării construcțiilor de pe imobile, cȃt și a semnelor de 

necomunitate, potrivit codului civil; 

4. Stabilirea liniei de hotar conform normelor tehnice de cadastru privind 

toleranțele admise; 

5. Stabilirea  suprafațelor de teren  care sunt afectate prin linia de hotar 

propusă. 

La definirea unei limite de hotar ȋntre două imobile este necesar ca ȋn 

cadrul procesului să fie părți ȋn litigiu toți vecinii din jurul imobilelor, avȃnd ȋn 

vedere faptul că limita de hotar stabilită prin sentința definitivă și irevocabilă va 

deveni limită juridică care va putea fi modificată doar prin documentații 

cadastrale, ȋntocmite potrivit reglementărilor legale ȋn vigoare, pe baza voinței 

părților, judecătorii apreciind că, în principiu, este de dorit o asemenea ipoteză 

de lucru, însă aceste aspecte ţin de principiul disponibilităţii părţilor în procesul 

civil. 

Pentru ȋnscrierea sentinței definitive și irevocabile, care are ca parte 

integrantă raportul de expertiză, este necesar ca instanţa să solicite avizul tehnic 

al OCPI, urmȃnd ca ȋn dispozitivul sentinței să fie precizată și solicitarea 

ȋnscrierii ȋn cartea funciară, așa cum este prevăzut la  art. 10, alin. 2 din Ordinul 

Nr.1882/2011. 

 

2.D. În cazul acţiunii în rectificare de Carte Funciară, indiferent dacă se 

cere: 

1. Rectificare suprafață; sau 

2. Rectificare identificator(număr cadastral, număr topografic), obiectivele 

generale trebuie să fie: 

1. Identificarea imobilului aflat ȋn litigiu;  

2. Identificarea tuturor imobilelor cu care se ȋnvecinează, ȋn vederea stabilirii 

limitelor de hotar, pentru fundamentarea solicitării de rectificare a suprafeței;  
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3.  Formularea propunerii de ȋnscriere ȋn cartea funciară; 

4.  Să se stabilească dacă, prin modificarea propusă, se aduce atingere sau nu 

imobilelor ȋnvecinate.  

Pentru ȋnscrierea sentinței definitive și irevocabile, care are ca parte 

integrantă raportul de expertiză, este necesar ca instanţa să solicite avizul tehnic 

al OCPI, urmȃnd ca ȋn dispozitivul sentinței să fie precizată și solicitarea 

ȋnscrierii ȋn cartea funciară, așa cum este prevăzut la  art. 10, alin. 2 din Ordinul 

Nr.1882/2011. 

 

2.E. Acţiunea pentru sistarea stării de coproprietate/ieşire din indiviziune 

s-au identificat ca  obiective generale: 

1. Identificarea imobilului aflat in litigiu; 

2. Analizarea variantelor de ieșire din indiviziune solicitate de părți. 

3. Stabilirea faptului dacă imobilul este comod partajabil ȋn natură conform 

cotelor de proprietate deținute de părți; 

4. Propuneri de parcelare sau, după caz, de prima ȋnregistrare.  Pentru ȋnscrierea 

sentinței ȋn CF, va trebui să se procedeze la sistarea cărții funciare potrivit art. 

39, alin. 3 din Legea nr. 7/1996 republicată, pentru CF deschise ȋn temeiul           

DL 115/1938, respsectiv ȋn cazul CF deschise ȋn baza Legea 7/1996, 

modificările vor fi efectuate pe baza anexelor care reflectă geometria loturilor 

rezultate din dezmembrare și aprobate de instanță. 

5. Formularea propunerii de ȋnscriere ȋn cartea funciară. 

Pentru ȋnscrierea sentinței definitive și irevocabile, care are ca parte 

integrantă raportul de expertiză, este necesar ca instanţa să solicite avizul tehnic 

al OCPI, urmȃnd ca ȋn dispozitivul sentinței să fie precizată și solicitarea 

ȋnscrierii ȋn cartea funciară, așa cum este prevăzut la  art. 10, alin. 2 din Ordinul 

Nr.1882/2011. 

 

2.F. În acțiunea de stabilire a servituţii, indiferent că este caz de servitute de 

trecere, servitute de vedere; servitute de picătura; servitutea privind distanța 

plantațiilor; servitutea de scurgere a apelor;  ori de servitutea de construcții, 

obiectivele generale ale expertizei trebuie să fie: 

1. Identificarea imobilelor aflate ȋn litigiu; 

2. Identificarea imobilelor cu care acestea se învecinează; 

3. Prezentarea construcțiilor (realizate cu sau fără acte) edificate pe aceste 

imobile – detalii constructive, modul de dobândire și de ȋnscriere ȋn cartea 

funciară;  

4. Propuneri de servituți; 

5.  Formularea propunerii de ȋnscriere ȋn cartea funciară. 

Pentru ȋnscrierea sentinței definitive și irevocabile care are ca parte 

integrantă raportul de expertiză, este necesar ca instanţa să solicite avizul tehnic 

al OCPI, urmȃnd ca ȋn dispozitivul sentinței să fie precizată și solicitarea 
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ȋnscrierii ȋn cartea funciară, așa cum este prevăzut la  art. 10, alin. 2 din Ordinul 

Nr.1882/2011. 

Pentru o bună înțelegere a importanței stabilirii unor obiective clare, 

concrete și complete, care să nu lase loc la interpretări, ar fi deosebit de 

important a se respecta prevederile art. 331, alin. 2, a NCPC. 

 

ESENȚIAL! 

Judecătorului îi revine în primul rând obligaţia să identifice şi să fixeze 

obiectivele expertizei cu claritate, inclusiv prin consultare cu expertul 

desemnat şi părţile 

 

2.4. Identificarea amplasamentului imobilului  

IMPORTANT! 

Operațiunea nu poate lipsi la niciun tip de expertiză din domeniul 

topografiei, cadastrului și geodeziei 

Plecând de la semnificația imobilului: 

Prin imobil, se înțelege terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei 

unități administrativ-teritoriale, aparținând unuia sau mai multor proprietari, 

care se identifică printr-un număr cadastral unic.  Imobilul definit mai sus se 

înscrie într-o carte funciară. 
Lege nr. 133/2012, pentru aprobarea Ordonantei de urgentǎ a Guvernului nr. 64/2010 privind 

modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, art. 1, alin. 5 și 6  

Prin imobil, se ȋnțelege una sau mai multe parcele de teren alăturate, indiferent 

de categoria de folosință, cu sau fără construcții, aparținȃnd aceluiași proprietar, 

situate pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale și care sunt identificate 

printr-un număr cadastral unic. 
Legea nr. 287/2009, privind CODUL CIVIL, art.  876, alin 3  

Identificarea amplasamentului imobilului. Procedura este descrisă după cum 

urmează: proprietarul/părțile ȋmpreună cu persoana autorizată/expertul, pe baza 

documentelor existente, precum documentații cadastrale, extrase de carte 

funciară pentru informare, planuri de amplasament și delimitare, decrete de 

exproprieri, legi, Hotărâri ale Guvernului, hotărâri judecătorești, ordine de 

transfer etc., verifică și validează sau invalidează amplasamentul conform 

datelor tehnice. Ordinul 634/2006, modificat  

 Expertul din domeniul de specialitate al topografiei, cadastrului și 

geodeziei, conform prevederilor Ordinului nr. 107/2010, pentru aprobarea 

Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor 

fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale 

unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și 

verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului,  art. 24, alin. 1,  
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CONDIȚIE OBLIGATORIE DE ÎNDEPLINIT! 

Respectarea prevederilor legale în vigoare, standardele, metodologiile, 

normele, regulamentele și instrucțiunile elaborate de ANCPI, precum și 

celelalte dispoziții legale în vigoare 

 

ATENȚIE LA MANDATUL PRIMIT DE EXPERT! 

Expertul, are obligația  de a realiza o analiză completă, detaliată, 

exhaustivă  a situaţiei constatate la faţa locului, atât din punct de vedere 

tehnic, economic şi juridic, fără ca prin aceasta să se substituie 

judecătorilor, chiar dacă ,aparent, obiectivul/obiectivele expertizei au fost 

precis determinate prin încheierea de ședință. Eludarea sau omiterea unor 

aspecte care nu respectă normele tehnice sau legislația în vigoare, care au 

fost constatate de expert la identificarea imobilului, datorită faptului că 

aceste aspecte nu au fost cerute prin obiective, poate reprezenta 

obstrucționarea Instanței de Judecată pentru aflarea adevărului căutat, în 

vederea rezolvării pricinii. Orice blocare de prezentare a tuturor aspectelor 

ce pot constitui elemente pe baza cărora se pot extrage concluzii sau pune 

în evidență aspecte pe care acesta le apreciază ca relevante pentru cauză, 

sesizate de expert și care nu respectă normele tehnice și legale în vigoare,  

conduc la încălcarea deontologiei morale și profesionale a expertului, 

aspect inandmisibil în actul de înfăptuire a actului de justiție, aspecte pe 

care Judecătorii ar trebui să le împiedice 

 

- în cazul mai multor variante ale stării de fapt luate în calcul, expertul trebuie 

să elaboreze o expertiză pentru fiecare variantǎ (sau doar pentru  varianta 

precizată de judecător).  

În cazuri mai complexe se recomandă nu doar implicarea expertului 

judiciar – în vederea creării unei baze de dovezi semnificative pentru elaborarea 

expertizei -  la audierea părților și a martorilor în cadrul dezbaterilor litigiului ci, 

deja în cadrul sedinței pregătitoare, se impune o „discutare a strategiei cu 

părțile și cu expertul”. Astfel, cu aportul competenței expertului pot fi:  

- precizate afirmațiile părților;  

- oferite deja din expertiza (nu abia în dezbaterea verbală a expertizei) 

răspunsuri la întrebările părților;   

- sunt îndepărtate dubiile expertului legate de volumul și conținutul 

însărcinării sale;  

 

Aplicarea standardelor la diagnostic și expertiză  

Exemplu: Încheierea din data de 20 februarie 2013, Curtea de Apel Timișoara-

Președinte Judecător PUP Cristian, ocazie cu care au fost stabilite detalii extrem 

de importante, care au condus la soluționarea expertizei și a cauzei. 
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 Identificarea amplasamentului imobilului se realizează înaintea execuţiei 

lucrărilor și constă în:  

a) pentru imobilele care fac obiectul primei înscrieri, proprietarul împreună cu 

persoana autorizată procedează la identificarea amplasamentului imobilului pe 

limite naturale sau convenţionale, în vederea efectuării măsurătorilor; 

b)  pentru imobilele care fac obiectul unor acte şi fapte juridice ulterioare primei 

înscrieri, proprietarul împreună cu persoana autorizată verifică şi validează 

amplasamentul conform datelor tehnice. Această verificare se realizează pe baza 

documentelor existente, respectiv a documentaţiilor cadastrale, extraselor de 

carte funciară pentru informare, planurilor de amplasament şi delimitare, planuri 

sau hărți cadastrale, de carte funciară etc. Ordinul 634/2006, modificat. 

În cadrul procedurilor de realizare a expertizelor tehnice judiciare, 

identificarea amplasamentului imobilelor este operațiunea care constă în 

analizarea exhaustivă a imobilului, care are două componente în cadrul 

executării lucrărilor de teren și birou și constă în: 

a) alegerea metodei de lucru; 

b) execuţia măsurătorilor pentru realizarea reţelelor de îndesire şi ridicare, 

ridicarea detaliilor planimetrice cadastrale aflate pe limita şi în interiorul 

imobilului, culegerea atributelor, verificări şi validări ale datelor existente. În 

funcție de metodele și mijloacele de măsurare utilizate, persoana autorizată va 

face dovada efectuării măsurătorilor, prin carnetul de teren, schița rețelei, 

descrierea punctelor noi de îndesire și de ridicare, rapoarte GPS, măsurători în 

format RINEX, rapoarte referitoare la preciziile determinate. Toate informațiile 

și datele rezultate din măsurători trebuie arhivate de persoana autorizată, care 

este obligată să le prezinte la solicitarea oficiului teritorial. Dacă persoana 

autorizată nu prezintă informațiile solicitate, se prezumă că aceasta nu a efectuat 

măsurători la teren; 

c) analizarea de către expert(persoana autorizată) a limitelor imobilelor indicate 

de către proprietar, în concordanţă cu actele de proprietate, informațiile preluate 

de la oficiul teritorial și măsurătorile efectuate. Natura împrejmuirilor se va 

menționa în planul de amplasament și delimitare la punctul „A. Date referitoare 

la teren”, la rubrica observații; 

d) determinarea de către expert (persoana autorizată) a elementelor fixe 

existente la teren, din interiorul și vecinătatea imobilului și reprezentarea 

acestora pe planul de amplasament și delimitare în format analogic. Parcelele 

componente ale imobilului care au diferite categorii de folosinţă se pot 

determina și prin metode expeditive, asigurându-se închiderea pe suprafaţa 

imobilului şi se reprezintă pe planul de amplasament şi delimitare prin linii 

întrerupte şi coduri. În interiorul imobilului vor fi reprezentate numai parcelele 

care au categoriile de folosinţă în suprafaţă mai mare de 50 mp în intravilan și 

mai mare de 300 mp în extravilan. Pentru construcţiile situate în interiorul 

imobilelor se vor determina limitele construcţiilor permanente la nivelul solului. 
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Valorile suprafeţelor se rotunjesc la metru pătrat. Nu se vor crea imobile cu 

suprafețe sub 1 mp. Suprafața utilă a încăperilor din unitățile individuale se 

determină cu două zecimale; 

e) prelucrarea datelor; 

f) întocmirea documentaţiei în format analogic şi digital. Ordinul 634/2006, modificat

  Procedura prezentată mai sus este aplicabilă și în cadrul lucrărilor ce se 

realizează în cadrul realizării expertizelor. 

În cadrul primei întâlniri de lucru dintre Judecători, experți tehnici din 

domeniul cadastrului și reprezentații Oficiului de Cadastru Timiș, a fost 

dezbătută procedura de armonizare a dispoziţiilor art. 238 NCPC  cu art. 330 şi 

următoarele din NCPC, pentru a facilita o „predicţie realistă, echilibrată, 

rezonabilă cu privire la durata estimată a procedurii judiciare într-un 

litigiu civil” care presupune şi administrarea probei cu expertiza judiciară 

topografică-cadastrală, luând în considerare faptul că art. 238 alin. 2 NCPC 

prevede că depăşirea duratei estimate a procesului poate avea loc doar pentru 

motive temeinic justificate, care se corelează astfel cu disp. art. 241 NCPC, care 

instituie pentru judecător obligaţia de a sigura celeritatea în derularea procedurii 

civile şi care se conjugă cu art. 522 NCPC, care instituie sancţiuni, inclusiv 

împotriva judecătorului. 

Ca un lait motiv trebuie reiterat mereu faptul că „formularea unor 

obiective precise, clare, inteligibile, utile şi pertinente în raport cu obiectul 

acţiunii şi scopul urmărit de reclamant şi/sau de pârât prin cererea 

reconvenţională ori de pârât prin  întâmpinare poate genera un raport de 

expertiză de mare acurateţe, care, în principiu, poate elimina obiecţiunile, 

suplimentele de expertiză şi noua expertiză, ceea ce în final conduce la 

menţinerea în parametri de predictibilitate cu privire la durata estimata 

iniţial, la prima zi de înfăţişare”. 

Având în vedere rolul pe care îl are fiecare actor în derularea 

procedurile judiciare, pentru o înțelegere mai ușoară a faptului că formularea 

obiectivelor expertizei este esențială în atingerea țintei, mai jos sunt prezentate 

principalele categorii de acţiuni care necesită, de regulă, administrarea probei cu 

expertiza judiciară topografică-cadastrală(extras din raportul rezultat în 

urma atelierului de lucru dintre Judecători, experți tehnici din domeniul 

cadastrului și reprezentații Oficiului de Cadastru Timiș -Curtea de Apel 

Timișoara-raportor Judecător Cristian PUP). 

 

NOTĂ: 

În cazul în care după efectuarea lucrărilor de la fața locului sau după 

analiza efectută la birou, expertul constată că nu poate răspunde în 

conformitate cu mandatul încredințat de Instanță fără o clarificare 

suplimentară asupra fundamentării răspunsurilor, va întocmi o „Notă de 

constatare prealabilă”, prin care va aduce la cunoștința Instanței de 
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Judecată cele constate, prezentând blocajul, detaliind aspectele constatate,  

ocazie cu care va solicita Instaței să dispună calea de urmat pentru 

îndeplinirea mandatului  

În încheierea de numire a expertului, vor fi stabilite obiectivele asupra 

cărora acesta urmează să se pronunțe, instanța având posibilitatea să fixeze o 

audiere în camera de consiliu, în cadrul căreia va solicita expertului să estimeze 

costul lucrării ce urmează a fi efectuată și alte aspecte tehnice dacă apreciază că 

se impun, dar și termenul necesar efectuării expertizei, va stabili onorariul 

provizoriu al expertului ca valoare, suma minimă de 1.000 lei, sumă care se 

percepe anticipat, decontul final urmând a fi făcut la depunerea lucrării în 

instanţă (conform celor stabilite în cadrul atelierului de lucru de la Curtea 

de Apel din data de 7 octombrie 2013), avansul pentru cheltuielile de 

deplasare.  

Tot astfel, instanța poate fixa un termen scurt pentru când va solicita 

expertului să estimeze în scris costul lucrării ce urmează a fi efectuată, cât și 

termenul necesar efectuării expertizei.  

Poziția părților va fi consemnată în încheiere.  

In funcție de poziția expertului și a părților, instanța va fixa termenul de 

depunere a raportului de expertizǎ și conditiile de plată a costurilor necesare 

efectuării expertizei. 

Dovada plății onorariului se depune la grefa instanței de partea care a fost 

obligată prin încheiere, în termen de 5 zile de la numire sau în termenul stabilit 

de instanțǎ. 

 Nerespectarea procedurii descrise mai sus poate conduce la blocaje, 

întâzieri, motivări inutile etc. 

 

PROPUNERE! 

Întâlnirea din camara de consiliu dintre instanță, expert și părți ar trebui 

să fie statuată ca fiind obligatorie, dialogul promovat urmând a conduce la 

respectarea obligațiilor tuturor părților și clarificarea multor necunoscute, 

care ar conduce la o predicţie realistă, echilibrată, rezonabilă cu privire la 

durata estimată a procedurii judiciare într-un litigiu civil 

 

2.5. Aprecieri asupra capitolului constatări 

Constatările în cadrul unui raport de expertiză, în opinia mea, reprezintă 

chintesența unei astfel de lucrări din domeniul cadastrului.  

Având în vedere rolul pe care îl are un expert care trebuie să desfășoare o 

„activitate de cercetare ştiinţifică”, „în scopul aflării adevărului”, expertul, 

prin „identificarea amplasamentului imobilului”, trebuie să facă o analiză 

exhausivă a imobilului, prin încadrarea elementelor care-l definesc, astfel încât 

să scoată în evidență și să explice consecințele disfuncționalităților tehnice, 



Ghidul expertului tehnic judiciar din domeniul topografei, cadastrului și geodeziei  

 

Principiile noastre sunt: responsabilitate, calitate și eficiență                                 

 
50 

fundamentate pe normele tehnice și legislația specifică și conexă în vigoare, 

care să fie cuprinse într-un raport ce trebuie, de fapt și de drept, să reprezinte 

„actul de constare a realității din teren”. 

Analiza evident că pornește de la definiția imobilului din Legea 

cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, unde la art. 1, alin. (5) se 

precizează: „prin imobil, se ȋnțelege terenul, cu sau fără construcții, de pe 

teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, aparținȃnd unuia sau mai 

multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic” și 

completat cu alin. (5
1
), „imobilul definit la alin. (5) se ȋnscrie ȋntr-o carte 

funciară”, apoi Codul civil, unde la art. 876 alin. 3 prin imobil, trebuie ȋnțeles 

că acesta este „una sau mai multe parcele de teren alăturate, indiferent de 

categoria de folosință, cu sau fără construcții, aparținȃnd aceluiași 

proprietar, situate pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale și care 

sunt identificate printr-un număr cadastral unic”. 

Capacitatea de analiză, profesionalismul și deontologia profesională, a 

expertului, sunt determinante ȋn ȋnțelegerea și explicarea situației reale din 

teren.  

 

ATENȚIE! 

În situațiile în care obiectivele expertizei sunt admise fără a fi validate de 

Judecător, acestea ajung piedici în derularea procedurilor de aflare a 

situației reale din teren 

Speculațiile părților, presiunea pusă pe expert de a omite anumite 

aspecte care nu se încadrează în reglementările legale și care ar dezavantaja sau 

ar crea avantaje vreunei părți, din start trebuie eliminate. 

Fără o corectă formulare a obiectivelor, expertizele tehnice, din orice 

domeniu de activitate ar fi, se pot transforma în rapoarte, care, în loc să conducă 

la aflarea adevărului în mod simplu și pragmatic, creează premizele unor 

tergiversări nejustificate, la blocaje artificiale, care ar fi putut fi evitate. 

 

2.6.  Finalitatea expertizei tehnice judiciare 

- Analiza raportului de expertiză este etapa care interesează beneficiarii 

acţiunii expertului, respectiv instanţele sau organele de urmărire penală, părţile, 

ori, după caz, clienţii care au comandat expertiza. În analiza raportului de 

expertiză se urmăreşte corectitudinea demersului expertului.  

Interesează deopotrivă aspectele de formă şi procedurale (menţionarea 

datelor/informaţiilor obligatorii, numerotare pagini, semnături şi parafe, 

indicarea surselor şi a bazei normative etc.), ca şi cele de conţinut (calcule, 

justeţea şi logica formulărilor, fundamentarea concluziilor). 

Evidenţierea unor vicii conduce la formulele de îndreptare. 

În practica instanţelor, se poate constata că sunt admise numeroase 

obiecţiuni formulate de părţi şi de avocaţi cu privire la lucrările de specialitate 
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realizate de experţii judiciari, dintre care majoritatea nu mai au nicio legătură cu 

obiectivele stabilite de instanţă ori reprezintă veritabile contestări ale 

concluziilor expertului care reflectă opinia acestuia din punct de vedere tehnic și 

care poate fi luată în considerare sau nu; în cazul în care nu satisface aparent 

cerințele, Instanța poate dispune o nouă expertiză cu unul sau trei experți. 

 

ATENȚIE! 

Din analiza textului art. 211 CPC, respectiv a art. 337 NCPC, unde se 

precizează că legea de procedură numai recunoaşte termenul de 

„obiecţiuni la raport”, ci foloseşte doar alternativele „lămurire raport de 

expertiză” sau „completare raport de expertiză”. De asemenea Instanțele 

pot dispune efectuarea unui supliment de expertiză, o nouă expertiză cu 

unul sau trei experți. Odată depus, raportul de expertiză poate fi 

susceptibil doar la lămurire ori de completare, completarea determinând 

însă şi o creştere a onorariului cuvenit expertului 

 

2.7. Moduri de efectuare a expertizelor  

a) în instanţă, atunci când problema neclară, pentru desluşirea căreia a fost 

ordonată expertiza, poate fi lămurită prin simpla exprimare a părerii expertului, 

acesta va fi ascultat în şedinţă, iar părerea lui se va consemna într-un proces-

verbal; 

b) în afara instanţei, când, de regulă, efectuarea expertizei comportă lucrări 

preliminare, constatări, deplasări şi verificări, care necesită timp. 

Dacă pentru efectuarea expertizei este nevoie de o lucrare la faţa locului, 

expertul va fixa o dată pentru efectuarea lucrărilor şi va cita părţile prin 

scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire, în care 

părților li se vor indica ziua, ora și locul unde se va face lucrarea.  

Citația, sub sancțiunea nulității, trebuie comunicată părții cu cel puțin            

5 zile înaintea termenului de efectuare a lucrării. Confirmarea de primire va fi 

alăturată raportului de expertiză. 

 Pentru valabilitatea expertizei nu este necesară prezenţa părţilor, fiind 

suficient ca acestea să fi fost legal citate. 

Expertiza poate fi efectuată şi prin comisie rogatorie, ori de câte ori 

lucrarea trebuie făcută într-o localitate îndepărtată. 
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2.8. Termene de realizare a expertizelor 

Pentru fundamentarea termenului de realizare a expertizelor mai jos se 

prezintă tabloul sinoptic al tuturor etapelor și operațiunilor ce trebuiesc parcuse 

la realizarea acestora, după cum urmează: 
Termenele necesare pentru realizarea expertizelor din domeniul topografiei, cadastrului și geodeziei 

Nr. 

crt. 
Acțiunea Zile Observații  

1 

Redactarea și comunicarea ȋncheierii(posibilități: prin 
poșta sau prin e-mail). Introducerea ȋn cauză după 

verificarea achitării avansului stabilit, 5 zile ,cu 

respectarea condiției de decădere ca probă art. 262 alin. 
3. CPC. 

depinde 

de 

instanță 

Notă : Dacă se va putea folosi 
e-mailul timpul necesar 

trasnsmiterii prin poștă se 

eliminǎ 

2 

Citarea părților ȋn vederea derulării lucrărilor la 

fața locului:  se face  prin scrisoare recomandată cu 
conținut declarat și trebuie comunicată părților cu cel 

puțin 5 zile ȋnaintea datei la care se efectuează lucrările 

la fața locului. Confirmarea de primire va fi alǎturată 
raportului de expertiză. CPC Art. 335. - (1) 

Termenul de citare se calculează conform formulei 

pentru stabilirea  timpilor de circulaţie (calculaţi în zile 
lucrătoare):  

Z+10 (Z- ziua depunerii timiterilor la punctul de acces).                                                                                                                   

Timpi de circulaţie: 
• 12 ore pentru trimiteri distribuite în aceeaşi localitate; 

• 24 de ore pentru trimiteri distribuite între reşedinţele 

de judeţ şi intra-judeţean; 
• 36 de ore între oricare alte 2 localităţi. 

 http://www.posta-romana.ro                                                                                               

In interiorul acestui termen se solicitǎ, de la OCPI, 
informațiile pe baza documentelor aflate la dosar - 5  

zile  

11 
De la 11 la 16 zile, funcție  de 
ziua primirii citației  

3 Derularea lucrărilor la fața locului  1 
de la 1 la n ȋn funcție de 

complexitatea lucrării 

4 
Prelucrarea datelor, analiza documentelor, lucrări 

suplimentare, redactarea raportului  
15 De la 15-30 zile 

4* 

Avizele prevăzute ca fiind obligatorii prin CPC art. 336 

alin (3). In cazurile anume prevăzute de lege, depunerea 
raportului se va face numai după obținerea avizelor 

tehnice necesare ce se eliberează numai de organismele 
de specialitate competente 

  

Cazurile ȋn care se impun 

astfel de avize, termenul 
depinde de timpul pe care 

unitatea avizatoare ȋl are 
reglementat pentru emiterea 

avizului 15-30 zile 

4 

Depunerea la OCPI pentru avizare, care este obligatorie 

pentru toate tipurile de rapoarte care au finalitate ȋn 
cartea funicară. Ordinul 186/2009, privind stabilirea 

termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agenția 

Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și 

unitățile sale subordonate, Recepție tehnică pentru 

lucrări de masurători terestre, cod 1.1.2.  

21 21 

7 

Depunerea expertizei la instanță cu cel putin 10 zile 
înainte de termenul fixat pentru judecată. CPC  Art. 336. 

(1) In cazuri urgente termenul pentru depunerea 

raportului de expertiză poate fi micșorat 

10 

Dacă se acceptǎ de Instață cu o 

zi ȋnaintea procesului sau ȋn 
ziua procesului ȋn sală 

TOTAL ZILE NECESARE ESTIMATE PENTRU 
REALIZAREA UNEI EXPERTIZE TOPO CADASTRALE 

58   

Pentru ȋncadrarea ȋn termenele estimate trebuie ca obiectivele (ceea ce urmează să fie realizat, analizat, 
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determinat, explicat, justificat etc.) și ȋntrebările expertizei trebuie sa fie clar definite şi delimitate, 

ţinând seama că acestea reprezintă elementul esenţial al expertizei şi că neȋnţelegerile ulterioare 

determină obiecțiuni, clarificări, suplimente de expertize sau chiar o nouă expertiză. Acestea trebuie să 

permită expertului să efectuze expertiza conform reglementarilor legale ȋn vigoare, ținȃnd cont de 

faptul ca documentația cadastrală constituie actul de cosntatare a situaței reale din teren care, 

coroborată cu semnificația expertizei tehnice judiciare care trebuie să fie o activitatea de cercetare 

ştiinţifică a unor fapte sau împrejurări ale cauzei, efectuată de către o persoană cu cunoştinţe de 

specialitate în scopul aflării adevărului, în cadrul şi cu respectarea dispoziţiilor legale. 

Obs.  Notă: aprecierile sunt ȋn zile lucrătoare, nu calendaristice  

 

Extras din raportul cu privire la concluziile asumate ca urmare a 

desfăşurării atelierului de lucru comun al judecătorilor, experţilor judiciari 

topografi şi lucrători din cadrul OCPI Timiş privind modul de interpretare şi 

aplicare a disp.art. 238 NCPC corelat cu art.330 şi urm. NCPC derulat în data            

7 iunie 2013 la sediul Curţii de Apel Timişoara în data de 7 iunie 2013, raport 

propus spre aprobarea conducerii Curții de Apel Timișoara de către Jud. 

Cristian PUP, de unde rezultă concluziile la care au ajuns judecătorii și experții 

participanți:„În final, în mod unanim, participanţii, experţi, lucrători OCPI şi 

judecători, au convenit că timpul estimat general pentru realizarea unei 

expertize topografice – cadastrale, determinat şi de constrângerile impuse de 

termenele procedurale şi de cele efective de comunicare prin intermediul 

serviciilor poştale este de 60 de zile lucrătoare sau 90 de zile calendaristice              

(3 luni), chiar dacă în anumite situaţii punctuale acest termen poate fi redus 

datorită comunicărilor efectuate prin poşta electronică sau prin telefon, 

urmând ca aceste detalii să fie explorate şi experimentate în momentul în care 

Birourile locale de expertiză vor depune în completare şi adresele de e-mail 

ale experţilor judiciari. 

 Pornind de la această constatare s-a mai concluzionat şi asupra 

faptului că acest termen de 90 de zile va fi luat în considerare de către 

judecători în procedura de estimare a duratei procesului, cu menţiunea că în 

acest interval există posibilitatea de administrare a celorlalte categorii de 

probe încuviinţate (înscrisuri, martori, interogatorii, cercetări la faţa locului), 

proceduri care se pot derula în paralel cu efectuarea expertizei judiciare. 

 

IMPORANT! 

A fost agreat termenul general de 90 de zile calendaristice (3 luni) pentru 

administrarea probei cu expertiză tehnică judiciare din domeniul 

topografiei, cadastrului și geodeziei, iar în contextul unei acţiuni regulat 

introduse şi formulate, cu obiect şi părţi precis determinate, cu obiective 

clare ale expertizei, dezideratul impus de art. 238 NCPC poate fi şi trebuie 

obţinut chiar la prima zi de înfăţişare, nefiind necesară o prorogare a 

acestui moment pentru un termen ulterior 

 În plus, formularea unor obiective precise, clare, inteligibile, utile  şi 

pertinente în raport cu obiectul acţiunii şi scopul urmărit de reclamant şi/sau 
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de pârât prin cererea reconvenţională ori de pârât prin întâmpinare poate 

genera un raport de expertiză de mare acurateţe, care, în principiu, poate 

elimina obiecţiunile, suplimentele de expertiză sau noi expertize, ceea ce în 

final conduce la menţinerea în parametri de predictibilitate cu privire la 

durata estimata iniţial, la prima zi de înfăţişare.” 

 

PRECIZARE! 

Expertiza este o sarcină personală, pe care expertul să nu o poată transmite 

altcuiva. Dacă instanţa nu este lămurită prin expertiza făcută, poate 

dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză 

Expertiza contrară cu unul sau trei experți, va trebui cerută motivat la 

primul termen după depunerea raportului de expertiză; aşadar, la primul termen, 

părţile vor  putea cere lămuriri, iar instanţa poate dispune, chiar şi din oficiu, fie 

completarea expertizei, fie o nouă expertiză, întregirea expertizei (suplimentul 

de expertizǎ) se face de expertul care a efectuat expertiza. 

Noua expertiză poate fi încredinţată aceloraşi experţi, dacă se constată că 

ei nu au nicio vină pentru respingerea primei expertize, sau altor experţi, dacă 

instanţa apreciază că experţii care au făcut prima expertizǎ au dat dovadă de 

nepricepere, lipsă de obiectivitate etc. 

Judecătorii sunt legaţi de constatările de fapt ale experţilor (cum sunt: 

data raportului, cercetările făcute în prezenţa părţilor, susţinerile acestora în 

prezenţa experţilor).  

Toate aceste menţiuni conţinute în raportul de expertiză fac dovadă până 

la înscrierea în fals, experţii lucrând în calitate de delegaţi ai instanţei, iar 

raportul de expertiză are natura juridică a unui înscris autentic.  

 

IMPORTANT! 

O expertiză elaborată de către un expert judiciar la cererea instanţei nu 

poate fi niciodată contrazisă de martori (chiar dacă aceştia sunt „experţi”) 

ci doar de către alţi experţi judiciari numiţi de instanţă. Martorul expert 

este o persoană cu înalte cunoştinţe de specialitate (care ar putea fi numit 

ca expert), care poate percepe fapte sesizabile pentru procesul civil, fără a 

fi fost numit expert de către instanţă în acest sens 
Sursa-Ghid informativ privind expertiza tehnică judiciară - Ministerul Justiției Prof. Dr. Jürgen Schiller, 

Dr. Friedrich Kicker , Dipl.Ing. Klaus Dreier, Mag. Dalia Tanczos, Dr. Gerald Colledani. 

Instanţa însă nu este legată de concluziile raportului de expertiză, care au 

doar valoarea unor elemente de convingere lăsate la libera ei apreciere.  

În cazul în care instanţa nu-şi însuşeşte concluziile expertului, ea este 

datoare să motiveze de ce nu le-a luat în considerare.  
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2.9 Valoarea probatorie a expertizei  

Expertul judiciar este un organ adiacent al instanței, autonom și obligat la 

obiectivitate, care furnizează instanței, în calitate de asistent, cunoștinte de 

specialitate din domenii străine instanței, iar expertiza,  în calitate de probă 

doveditoare, determină obținerea de cunoștințe asupra faptelor 

La colectarea probelor, datoria expertului este ca, pe baza cunoștintelor 

sale de specialitate, să opteze pentru o metodă care se dovedește optimǎ pentru 

îndeplinirea lucrării atribuite.  

 

PRECIZARE! 

Instanța nu trebuie să impună expertului, în general, aplicarea unei 

anumite metode, deoarece selectarea metodelor de lucru face parte din 

nucleul activității experților judiciari 

 

ATENȚIONARE! 

Expertul nu are o funcție de decizie, el ramâne întotdeauna o sursǎ de 

informații și de recunoaștere  

 

OBLIGAȚIE 

Pe baza încrederii acordate de judecător, expertului judiciar, în 

competența de specialitate și de integritate personală, îi revine obligația de 

a elabora personal  expertiza atribuită 

 

ATENȚIE! 

Expertul din domeniul topografiei, cadastrului și geodeziei, ținând cont de 

specificitatea domeniului, are dreptul de a implica numai personal auxiliar 

care lucrează sub directa sa supraveghere și care nu generează un rezultat 

separat, calificabil drept expertiză  

 

ACTIVITATEA DE INVESTIGAȚIE A EXPERTULUI JUDICIAR  

EXCLUSIVITATE! 

Activitatea de audiere este un drept rezervat instanței de judecată. Numai 

instanța poate constrânge părțile să dea declarații. Numai instanța poate 

face aprecieri privind probele înaintate 

 

INVESTIGAȚIE! 

Expertul nu efectuează o audiere propriu-zisă a părților sau a martorilor. 

În cadrul activității de colectare a probelor este permisă chestionarea 

părților și a altor terți de către expertul judiciar 
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SANCȚIUNE PENALĂ 

Sancțiunea penală poate fi aplicată doar la declarațiile date în fața 

instanței, în cazul furnizǎrii unor probe sau mărturii mincinoase  

 

MANDATUL ACORDAT DE INSTANȚĂ 

Instanța decide în ce măsură expertul este autorizat în vederea clarificării 

problemei dovezilor, în ce măsură acesta poate intra în legătură cu părțile 

și când li se permite acestora participarea la investigațiile sale 
Sursa: Ghid informativ privind expertiza tehnică judiciară(www.just.ro) 

 

2.10  Avizul oficiului de cadastru și publicitate imobiliară 

Potrivit Codului de Procedură Civilă: „In cazurile anume prevăzute de lege, 

depunerea raportului se va face numai după obținerea avizelor tehnice 

necesare ce se eliberează numai de organismele de specialitate competente”. 

Lucrările de specialitate realizate de către persoanele autorizate, ștampilate de 

executant, nu pot fi utilizate decât dacă sunt recepționate de ANCPI sau OCPI, 

după caz, potrivit reglementărilor în vigoare; 

Recepția lucrărilor de specialitate are ca scop verificarea îndeplinirii 

condițiilor de execuție impuse de normativele, metodologiile și instrucțiunile 

elaborate de Agenția Națională, a standardelor tehnice în vigoare și a avizelor 

eliberate, art. 9, alin.1, capitolul III(Ordinul nr. 107/2010); 

Recepția lucrărilor de specialitate se referă la: 

Conținutul topografic al expertizelor judiciare în specialitatea topografie, 

geodezie și cadastru, la solicitarea instanțelor de judecată, art. 9, alin. 2,  lit. e; 

Beneficiarii lucrărilor de specialitate nu pot prelua, utiliza sau pune la 

dispoziție categoriile de date și documente rezultate din procesul de realizare a 

lucrărilor precizate în cap. II și III, daca acestea nu sunt avizate și recepționate 

conform prevederilor prezentului regulament, art. 23(Ordinul 108/2010);  

Lucrările de specialitate sunt: 

   a) lucrări de măsurători terestre - lucrările de teren şi de birou aferente 

execuţiei modernizării şi completării reţelelor de sprijin, de îndesire şi de 

ridicare, precum şi cele necesare realizării planurilor şi hărţilor analogice sau 

digitale, ale modelului digital al terenului şi ale ortofotoplanurilor.  

 

NOTĂ: 

Pentru lucrările de specialitate care nu se încadrează în prevederile legale 

menţionate mai sus, cum ar fi PUG, PUZ, PUD, planuri de situaţie pentru 

realizarea construcţiilor, planuri pentru reabilitare de drumuri, studii de 

prefezabilitate şi fezabilitate, nu este necesară solicitatea avizului de 

conformitate pentru specificaţiile tehnice conţinute în documentaţiile de 

atribuire a contractelor 
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   b) lucrări de cartografie - lucrările necesare redactării planurilor şi hărţilor 

analogice sau digitale la diferite scări, a modelului digital al terenului şi al 

ortofotoplanurilor, în sistemul naţional de referinţă şi de coordonate; 

   c) lucrări de cadastru - determinarea pe baza de măsurători a poziţiei, a 

configuraţiei şi a mărimii suprafeţelor terenurilor pe destinaţii, pe categorii de 

folosinţă şi pe proprietari, precum şi a construcţiilor,  capitolul II; Ordinul 107/2010. 

pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice 

și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține 

Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul 

cadastrului 

 

AVIZUL TEHNIC  

Se emite prin efectuarea recepției tehnice a planului de amplasament și 

delimitare a imobilului,  de către Oficiile de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară  

și 

OBLIGATORIU 

Toate expertizele care au ca finalitate cu modificări tehnice în cartea 

funciară este obligatoriu a se obține avizul tehnic  

   Obținerea avizului tehnic este obligatoriu pentru cauzele care au la bază 

imobile înscrise în cartea funciară pe baza Decretului Lege nr. 115/1938, fără 

geometria imobilului atribuită, pentru cauzele care au ca scop ca hotărârile să 

țină loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile. 

 

OBSERVAȚIE! 

Beneficiarii lucrărilor de specialitate nu pot prelua, utiliza sau pune la 

dispoziţie categoriile de date şi documente rezultate din procesul de 

realizare a lucrărilor de specialitate, dacă acestea nu sunt recepţionate 

și/sau avizate de ANCPI şi/sau unităţile subordonate. Ordinul 634/2006, modificat 

  În cazuri în care acest aviz se impune și nu este dispus de instanță, la 

introducerea în cauză a acestuia, expertul tehnic judiciar din domeniul 

topografiei, cadastrului și geodeziei, are obligația să solicite Instanțelor de 

Judecată, să dispună prin încheierea de ședință obținerea acestuia.  

 

FUNDAMENTAL!  

Pentru expertizele tehnice din domeniul topografiei, cadastrului și 

geodeziei „Planul de delimitare și amplasament al  imobilului”, reprezintă 

suportul recepției tehnice efectuate de Oficiile de cadastru. 

 

Documentarea tehnică constă în:  

- analizarea situaţiei existente, conform datelor şi documentelor deţinute de 

părți, în relație cu elementele existente în teren; 
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- analiza informaţiilor actualizate, din baza de date a oficiului teritorial/biroului 

teritorial. Solicitarea de date şi informaţii aflate în baza de date a 

oficiului/biroului teritorial, se realizează în baza cererii de solicitare de 

informații, care constau în: 

- coordonatele punctelor aflate pe limitele de proprietate pentru imobilele 

înregistrate în sistemul informatic de cadastru şi carte funciară, pentru imobilul 

în cauză, precum şi pentru cele limitrofe imobilului în cauză; 

- planul de încadrare în zonă; 

- extrasele de plan parcelar recepţionat de oficiul teritorial sau, după caz, 

extrasele de plan cadastral de carte funciară din zona afltă în litigiu; 

- extrasele de carte funciară pentru informare, dacă imobilele aflate în zona 

litigiului sunt înscrise în cartea funciară; 

- actele care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară a imobilelor în cauză; 

- extras de pe ortofotoplan, pentru imobilele în cauză; 

- copii ale altor documente, necesare şi în strânsă legătură cu efectuarea 

expertizei judiciare, nominalizate de către expert. 

În cazul în care imobilul care face obiectul expertizei este limitrof cu unul 

sau mai multe imobile înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, 

expertul  solicită, iar oficiul/biroul teritorial pune la dispoziţie, toate punctele 

din reţeaua de ridicare și punctele determinate în zona în care se află imobilul.  

ATENȚIE! 

Dacă se constată neconcordanţe, erori sau greşeli ori se impun unele 

concluzii cu privire la utilizarea acestor date, ele vor fi explicate şi 

argumentate în memoriul tehnic, care se înaintează la Oficiul de cadastru 

pentru avizarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului ce 

face obiectul expertizei, numai atunci când Instanţa de Judecată solicită 

acest lucru, dar şi la capitolul „Constatări” din cadrul raportului tehnic 

de expertiză, unde se explică fiecare suprapunere marcată şi precizată de 

oficiu. Dacă punctele din reţeaua de ridicare şi de pe limita comună sunt 

determinate în sistem local, coordonatele vor fi calculate în sistemul 

naţional de referinţă 

Pentru întocmirea planului de delimitare şi amplasament al  imobilului 

se procedează la identificarea amplasamentului imobilului, care se realizează 

înaintea execuţiei lucrărilor şi constă în identificarea amplasamentului 

imobilului pe limite naturale sau convenţionale, în vederea efectuării 

măsurătorilor. 

În cazul în care imobilul care face obiectul expertizei este limitrof cu 

unul sau mai multe imobile înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte 

funciară, expertul  solicită, iar oficiul/biroul teritorial pune la dispoziţie, toate 

punctele din reţeaua de ridicare şi punctele determinate în zona în care se află 

imobilul. Expertul are obligaţia să utilizeze punctele din reţea, să verifice 
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punctele de pe limita comună, să confirme corectitudinea acestora şi să le 

utilizeze dacă acestea sunt corect determinate.  

 

Notă: 

Expertul este liber să aleagă orice sistem de coordonate şi orice metodă 

pentru realizarea măsurătorilor, dar prezentarea rezultelor trebuie făcută 

în sistemul național Stereo 70 

Dacă este necesar, măsurătorile vor fi prelucrate astfel încât, în planul 

de delimitare şi amplasament al  imobilului ce stă la baza raportului de 

expertiză, coordonatele imobilelor să fie transcalculate în sistemul naţional de 

referinţă.  

 

EXTRAVILAN! 

  Pentru situațiile litigioase din extravilan unde la identificarea limitei 

unui imobil, care se află în litigiu, este necesară verificarea modului în care a 

fost realizat planul parcelar. 

Pentru realizarea planului parcelar, oficiile teritoriale pun la dispoziţia 

executantului, cu titlu gratuit, în baza solicitării de informaţii: 

a) lista titlurilor de proprietate; 

b) extrasul de plan cadastral de carte funciară în format digital, fişiere .cpxml 

sau .dxf, ori copii ale planurilor de amplasament şi delimitare recepţionate, 

acolo unde informația nu există în format digital; 

c) planuri parcelare existente; 

d) schiţe sau orice alte documente deţinute în arhiva oficiului teritorial şi care 

ar putea ajuta la realizarea planului parcelar; 

e) lista cuprinzând numărul de carte funciară și numerele cadastrale alocate 

imobilelor situate în tarlaua respectivă. 

 

Etapele întocmirii planului parcelar sunt: 

o documentarea prin solicitarea de informații de la primăria locală și de la 

oficiul teritorial; 

o măsurarea conturului tarlalei; 

o verificarea dispunerii imobilelor în tarla conform titlurilor de 

proprietate și a proceselor verbale de punere în posesie emise de către 

comisia locală de fond funciar; 

o identificarea imobilelor din planul parcelar cu atributele lor din titlurile 

de proprietate sau cărțile funciare: număr titlu de proprietate, număr 

tarla, număr parcelă, număr topografic, denumire toponimică, număr 

cadastral sau alte atribute acolo unde ele există; 

o întocmirea planului parcelar și a tabelului parcelar 
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NOTĂ: 

Dacă în cadrul tarlalei există diferenţe între suprafaţa măsurată a tarlalei 

şi suma suprafeţelor imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate din 

tarlaua respectivă, se aplică următoarele prevederi: 

a) în situaţia în care suprafaţa rezultată din măsurarea întregii tarlale este 

mai mică decât suprafaţa rezultată în urma însumării suprafeţelor 

parcelelor din acea tarla înscrise în titlurile de proprietate se procedează 

după cum urmează: 

- - se diminuează suprafața imobilelor direct proporţional cu suprafaţa lor, 

astfel încât să se realizeze o închidere exactă a suprafeţelor în tarla. 

- - diferenţa de teren dintre suprafaţa înscrisă în actul de proprietate şi cea 

existentă în teren în acea tarla poate fi alocată de comisia locală de fond 

funciar în altă tarla din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, cu acordul 

proprietarului în cauză, exprimat prin înscris încheiat în formă autentică 

notarială, având în vedere noul plan parcelar.  

b) în situaţia în care suprafaţa rezultată din măsurarea întregii tarlale este 

mai mare decât suprafaţa rezultată în urma însumării suprafeţelor 

imobilelor din acea tarla înscrise în titlurile de proprietate, atunci 

surplusul de suprafață constituie rezervă a comisiei locale de fond funciar 

şi poziţia acesteia se stabilește de către comisia locală. Dacă la măsurarea 

unei tarlale în care a fost finalizată aplicarea legilor proprietăţii, se 

identifică un surplus de suprafaţă de până la 5% inclusiv, comisia locală de 

fond funciar poate redistribui proprietarilor imobilelor din tarlaua 

respectivă surplusul de suprafaţă, proporţional cu suprafaţa deţinută în 

acte, care se înscrie în cartea funciară Ordinul 634/2006, modificat 

 

PRECIZARE: 

În toate situațiile litigioase expertul este obligat să stabilească poziția reală 

a imobilului aflat în litigiu, după măsurarea și parcelarea întregii tarlale, 

chiar dacă propunerea expertului nu poate produce efecte. Însă în cazul în 

care Instanța va admite propunerea expertului, limitele imobilului astfel 

identificat devine limită juridică obligatorie pentru toate celelalte imobile 

din tarla, oficiul de cadastru urmând să facă demersurile de rigoare pentru 

conformarea ce se impune prin noua situație. În cazul litigiilor aflate pe 

rolul instanțelor de judecată, procedurile administrative nu se mai aplică, 

iar Hotărârea Instanței de Judecată rămasă definitivă și irevocabilă 

pronunțată la proprunerea expertului, constite actul care conferă toate 

drepturile reale aupra imobilului, inclusiv cea privind geometria 

imobilului, Oficiul urmând să reglementeze situația celorlate imobile 

potrivit atribuțiilor ce-i revin pe baza reglementărilor legale în vigoare din 

domeniu. Acestă procedură este fundamentată pe deontologia profesinală 
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și morală a expertului, care trebuie să respecte statutul pe care-l deține 

Decizia de admitere a recursurilor în interesul legii pronunţată de 

Instanţa Supremă în materie civilă nr. I /1997, cu referire la Drept funciar, cu 

privire la Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar, aduce clarificări extrem de 

importante cu privire la:  

- Titlurile de proprietate.Anulare. Instanţă competentă; 

- Adeverinţă; Proces verbal de punere în posesie; Valoare 

probatorie; Atribuire teren; Control judecătoresc. 

- Legea nr. 58/1974. Teren. Întindere drept de proprietate. Legea nr. 

18/1991. Ordin emis de prefect. Control judecătoresc. 

Astfel:  

- Titlul de proprietate emis în aplicarea Legii nr. 18/1991 este act 

administrativ, în baza căruia se creează raporturi juridice vizând dreptul de 

proprietate, iar instanţa căreia îi revine competenţa materială de a soluţiona 

cererile de anulare a acestuia este judecătoria, potrivit dispoziţiilor art.1 pct. 2 

din C.pr.civ.; 

- Adeverinţa eliberată de comisia locală instituită în temeiul Legii nr. 

18/1991 şi procesul verbal de punere în posesie nu pot fi asimilate, ca valoarea 

probatorie, cu titlul de proprietate ce conferă dreptul real de proprietate asupra 

terenului şi este opozabil erga omnes în cadrul raporturilor juridice civile; 

CLARIFICARE IMPORTANTĂ! 

Instanţele judecătoreşti pot cenzura stabilirea amplasamentului 

terenurilor, în raport cu dispoziţiile art. 13 din aceeaşi lege, atunci când 

sunt sesizate cu privire la atribuirea efectivă a terenurilor de către 

comisiile locale, în temeiul art. 36 din Regulamentul aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 131/1991. 

- Întinderea dreptului de proprietate asupra terenului aferent unei 

construcţii, dobândite prin cumpărare sub imperiul Legii nr. 58/1974, poate fi 

determinată prin deducerea intenţiei părţilor din convenţie şi din ansamblul 

probelor administrative; 

- Ordinul emis de prefect în aplicarea prevederilor art. 35 alin. 6 din 

Legea nr. 18/1991 este supus controlului judecătoresc, întrucât nu face parte din 

categoria actelor administrative exceptate de la acest control. 

 

Execuţia lucrărilor de teren și birou 

a) alegerea metodei de lucru; 

b) măsurători pentru realizarea reţelelor de îndesire şi ridicare în sistem 

naţional de proiecţie, ridicarea detaliilor planimetrice cadastrale aflate pe 

limita şi în interiorul imobilelor, culegerea atributelor, verificări şi validări 

ale datelor existente. În funcție de metodele și mijloacele de măsurare 

utilizate, expertul va face dovada efectuării măsurătorilor, prin carnetul de 
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teren, schița rețelei/vizelor, descrierea punctelor noi de îndesire și de 

ridicare, rapoarte GPS, măsurători în format RINEX, rapoarte referitoare la 

preciziile determinate. Toate informațiile și datele rezultate din măsurători 

trebuie arhivate, şi este obligată să le prezinte la solicitarea oficiului 

teritorial. Dacă expertul nu prezintă informațiile solicitate, se prezumă că 

acesta nu a efectuat măsurători la teren;  

c) limitele imobilelor indicate de către proprietar vor fi analizate de expert 

conform actelor de proprietate, informațiilor preluate de la oficiul teritorial, 

a actelor existente la dosarul cauzei și a măsurătorilor efectuate. Natura 

împrejmuirilor se va menționa în planul de amplasament și delimitare la 

punctul „A. Date referitoare la teren”, la rubrica observații; 

d) expertul va determina toate elementele liniare/punctuale fixe existente 

la teren, din interiorul și vecinătatea imobilelor și le va reprezenta pe planul 

de amplasament și delimitare în format analogic și în fișierul .dxf; 

e) parcelele componente ale imobilului care au diferite categorii de 

folosinţă se pot determina și prin metode expeditive, asigurându-se 

închiderea pe suprafaţa imobilului şi se reprezintă pe planul de 

amplasament şi delimitare prin linii întrerupte şi coduri. În interiorul 

imobilului vor fi reprezentate numai parcelele care au categoriile de 

folosinţă în suprafaţă mai mare de 50 mp în intravilan şi mai mare de 300 

mp în extravilan; 

f) pentru construcţiile situate în interiorul imobilelor se vor determina 

limitele construcţiilor permanente la nivelul solului;  

g) prelucrarea datelor; 

h) valorile suprafeţelor se rotunjesc la metru pătrat. Nu se vor crea imobile 

cu suprafețe sub 1 mp. Suprafața utilă a încăperilor din unitățile individuale 

se determină cu două zecimale.  

i) întocmirea planului de delimitare și amplasament al  imobilului se face în 

format analogic şi digital.  

 

2.11. Recepția lucrărilor de specialitate 

Recepţia lucrărilor de specialitate are ca scop verificarea îndeplinirii 

condiţiilor de execuţie impuse de normativele, metodologiile şi instrucţiunile 

elaborate de Agenţia Naţională, a standardelor tehnice în vigoare şi a avizelor 

eliberate și se realizează pentru toate lucrările de măsurători terestre, 

cartografie, cadastru, geodezie, fotogrammetrie și presupune parcurgerea 

următoarelor etape: 

a) analiza generală, urmărindu-se respectarea prevederilor avizului şi a modului 

de îndeplinire a acestora; 

b) verificarea lucrărilor de teren, dacă se impune; 

c) verificarea lucrărilor de birou; 

d) recepţia şi integrarea datelor în baza de date. 
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Prin verificarea lucrărilor de teren se urmăreşte: 

a) modul de materializare şi de amplasare a punctelor reţelelor geodezice/de 

îndesire/ de ridicare; 

b) corespondenţa conţinutului produselor cartografice cu realitatea din teren; 

c) gradul de precizie al elementelor determinate în teren.  

Prin verificarea lucrărilor de birou se urmăreşte:  

a) modul de utilizare a datelor iniţiale pentru realizarea lucrării de specialitate; 

b) calitatea şi corectitudinea operaţiunilor, a măsurătorilor şi a calculelor; 

c) calitatea produselor şi a documentelor finale, din punct de vedere al 

conţinutului, al formei de prezentare şi al gradului de precizie. 

Cererea privind recepţia planului topografic se respinge în următoarele 

situaţii: 

a) documentaţie cu conţinut incomplet; 

b) integrarea incorectă în sistemul național de referinţă şi ridicarea punctelor de 

detaliu pe bază de măsurători greşite, calcule efectuate greşit; 

c) neconcordanţe între detaliile conţinute în planul topografic şi cele existente 

pe teren; 

d) neconcordanţe între datele analogice din documentaţie şi datele digitale; 

e) documentaţie întocmită fără executarea măsurătorilor la teren; 

 La verificarea lucrărilor de birou se va avea în vedere ca elementele 

liniare, punctuale şi de caroiaj, semnele convenţionale şi atributele textuale din 

conţinutul grafic al anexelor la prezentul regulament, reprezintă modele care pot 

fi adaptate corespunzător modelelor prevăzute în normele, instrucţiunile, 

standardele şi atlasele de semne convenţionale în vigoare. Ordinul 634/2006, 

modificat.  
Pentru a releva cât mai clar operațiunile derulate, pentru a pune în 

evidență realitatea din teren la elaborarea expertizelor tehnice se poate avea în 

vedere și prezentarea de fotografii ale imobilului cu elemente relevante pentru 

identificarea amplasamentului acestuia la data efectuării. 

Recepţia lucrărilor de specialitate care presupun lucrări de teren şi 

lucrări de birou se realizează astfel:  

a) recepţia lucrărilor de teren se efectuează de către oficiile teritoriale pe raza 

cărora se află lucrarea de specialitate recepţionată; 

b) recepţia lucrărilor de birou se face, după caz, de către Agenţia Naţională sau 

CNC sau de oficiile teritoriale, în funcţie de teritoriul pe care se situează 

lucrarea de specialitate; 

c) în cazul identificării unor suprapuneri cu imobile înregistrate în baza de date 

grafice, recepția se efectuează cu menționarea suprapunerii pe planul 

recepționat și în procesul verbal de recepție; 

  În cazul expertizelor tehnice judiciare potrivit art. 4 din regulament, 

Ordinul nr. 1882/2011, „Recepția tehnică a planului de amplasament și 



Ghidul expertului tehnic judiciar din domeniul topografei, cadastrului și geodeziei  

 

Principiile noastre sunt: responsabilitate, calitate și eficiență                                 

 
64 

delimitare a imobilului” se realizează, fără a se atribui număr cadastral, prin 

analizarea: 

a) conținutului topografic al acestuia; 

b) metodelor și mijloacelor de măsurare; 

c) încadrării acestuia în sistemul național de proiecție Stereografic 1970; 

d) determinării suprafeței imobilului” 

 

O PROBLEMĂ SIMPLĂ! 

Avizarea tehnică a expertizei judiciare constă în recepția tehnică a planului 

de amplasament și delimitare a imobilului 

Pentru a obține avizul tehnic al planului de amplasament și delimitare pe 

care se fundamentează expertiza, expertul va depune la Oficiul de cadastru: 

Planul de amplasament și delimitare a imobilului însoțit de următoarele 

documente: 

a) memoriul tehnic, prin care se descrie lucrarea efectuată; 

b) planul de încadrare în zonă, în care este individualizat imobilul; 

c) extrasul de carte funciară pentru informare, dacă imobilul este 

înregistrat în cartea funciară; 

d) copia adresei, a încheierii instanței de judecată sau, după caz, a altor 

documente din care rezultă numirea expertului și identificarea imobilului 

care face obiectul expertizei.Ordinul nr. 1882/2011, art.4 alin.1; 

Recepția tehnică a planului de amplasament și delimitare a 

imobilului, potrivit Ordinului 1882/2011, art. 6 unde se precizează faptul că 

recepția se finalizează prin întocmirea unui proces verbal de recepție unde vor fi 

consemnate: 

a) conținutul și corectitudinea datelor topografice; 

b) datele folosite, planuri parcelare, planuri topografice, documentații 

cadastrale, comparativ cu cele din baza de date a OCPI teritorial; 

c) amplasamentul și vecinătățile imobilului, existența eventualelor 

suprapuneri, prin menționarea acestora pe planul de amplasament și 

delimitare a imobilului. 

 

NOTĂ: 

Respingerea unui plan de amplasament și delimitare a imobilului aferent 

unei expertize tehnice judiciare, poate fi făcută doar în cazul în care nu 

sunt îndeplinite cumulativ cele patru condiții din prevederile art. 4, alin. 1 

din Ordinul 1882/2011  
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PRECIZARE:  

Orice altă solicitare în plus, față de aceste prevederi, poate fi dispusă doar 

de Instanța de Judecată care a acordat mandatul expertului în vederea 

efectuării lucrării având în vedere prevederile Ordinului 1882/2011, unde 

la art. 3, alin 3, se precizează: „Răspunderea pentru corectitudinea 

întocmirii planului de amplasament și delimitare a imobilului și pentru 

corespondenta lui cu realitatea din teren revine expertului judiciar, acesta 

având obligația să execute măsurătorile la fața locului” 

  Avizului tehnic ce se emite prin efectuarea recepției tehnice a planului 

de amplasament și delimitare a imobilului,  de către Oficiile de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară și este obligatoriu pentru toate expertizele care au ca 

finalitate cu modificări tehnice în cartea funciară.  

  De asemenea obligativitatea obținerii avizului tehnic este obligatoriu  

pentru cauzele care au la bază imobile înscrise în CF pe baza DL nr. 115/1938, 

fără geometria imobilului atribuită, pentru cauzele care au ca scop ca hotărârile 

să țină loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile. 

  În cazuri în care acest aviz se impune și nu este dispus de instanță, la 

introducerea în cauză a acestuia, expertul tehnic judiciar din domeniul 

topografiei, cadastrului și geodeziei, are obligația să solicite Instanțelor de 

Judecată să dispună prin încheierea de ședință obținerea acestuia.  

 

CONDIȚIE! 

Avizul tehnic din partea oficiilor de cadastru poate fi obținut de către 

expert doar pe baza dispoziției Instanței materializată în încheiere de 

ședință 

 

ATENȚIE! 

Recepţia lucrărilor de specialitate are ca scop verificarea îndeplinirii 

condiţiilor de execuţie impuse de normativele, metodologiile şi 

instrucţiunile elaborate de Agenţia Naţională a Cadastrului şi Publicităţii 

Imobiliare, a standardelor tehnice în vigoare 

În cazul expertizelor tehnice judiciare potrivit art. 4 din regulament 

„Recepţia tehnică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului” se 

realizează, fără a se atribui număr cadastral, prin analizarea: 

 conţinutului topografic al acestuia; 

 metodelor şi mijloacelor de măsurare; 

 încadrării acestuia în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970; 

 determinării suprafeţei imobilului 

Avizarea tehnică a expertizei judiciare constă în recepţia tehnică a 

planului de amplasament şi delimitare a imobilului. 
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Pentru a obţine avizul tehnic al planului de amplasament şi delimitare pe 

care se fundamentează expertiza, expertul va depune la Oficiul de cadastru: 

Planul de amplasament şi delimitare a imobilului însoţit de 

următoarele documente: 

a) memoriul tehnic, prin care se descrie lucrarea efectuată; 

b) planul de încadrare în zonă, în care este individualizat imobilul; 

c) extrasul de carte funciară pentru informare, dacă imobilul este 

înregistrat în cartea funciară; 

d) copia adresei, a încheierii instanţei de judecată sau, după caz, a 

altor documente din care rezultă numirea expertului şi identificarea imobilului 

care face obiectul expertizei. 

Recepţia tehnică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului, 

potrivit Ordinului 1882/2011, unde la art. 6 se precizează faptul că recepţia se 

finalizează prin întocmirea unui proces verbal de recepţie unde vor fi 

consemnate: 

a) conţinutul şi corectitudinea datelor topografice; 

b) datele folosite, planuri parcelare, planuri topografice, documentaţii 

cadastrale, comparativ cu cele din baza de date a OCPI teritorial; 

c) amplasamentul şi vecinătăţile imobilului, existenţa eventualelor 

suprapuneri, prin menţionarea acestora pe planul de amplasament şi delimitare 

a imobilului. 

 

ATENȚIE! 

Respingerea unui plan de amplasament şi delimitare a imobilului aferent 

unei expertize tehnice judiciare, poate fi făcută doar în cazul în care nu 

sunt îndeplinite cumulativ cele patru condiţii din prevederile art. 4, alin. 

1 din Ordinul 1882/2011 

 

OBSERVAȚIE! 

Orice altă solicitare în plus faţă de aceste prevederi, poate fi dispusă doar 

de Instanţa de Judecată care a acordat mandatul expertului în vederea 

efectuării lucrării unde potrivit Ordinului 1882/2011, art. 3, alin. 3, 

„Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii planului de amplasament 

şi delimitare a imobilului şi pentru corespondenta lui cu realitatea din 

teren revine expertului judiciar, acesta având obligaţia să execute 

măsurătorile la faţa locului” 

  

OBLIGATORIU:  

Avizul tehnic ce se emite prin efectuarea recepţiei tehnice a planului de 

amplasament şi delimitare a imobilului, de către Oficiile de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară, este obligatoriu pentru toate expertizele care au ca 
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finalitate modificări tehnice ce trebuiesc să fie înscrise în cartea funciară. 

Totodată şi pentru cauzele care au la bază imobile înscrise în CF, fără 

geometria imobilului atribuită. Pentru cauzele care au ca scop ca 

hotărârile să ţină loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, 

avizul tehnic emis de  OCPI este obligatoriu, de asemenea 

 

OBLIGAȚIE: 

În cazurile în care acest aviz se impune şi nu este dispus de instanţă la 

momentul introducerii în cauză a acestuia, expertul tehnic judiciar din 

domeniul topografie, cadastrului şi geodeziei, are obligaţia să solicite 

Instanţelor de Judecată să dispună prin încheierea de şedinţă obţinerea 

acestuia. 

 

Fără a fi dispus de Instanţă obţinerea avizului, acesta  nu va putea fi cerut 

de expert.  

 

EXCLUSIVITATE! 

În cazul finalizării proceselor cu emiterea Hotărârilor Judecătoreşti care 

devin definitive, responsabilitatea înscrierii Hotărârilor Judecătoreşti 

definitive în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară revine exclusiv  

Oficiilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliară care potrivit Ordinului 

1882/2011,  art. 5,  alin. 2, are obligaţia ca „Planurile de amplasament şi 

delimitare a imobilului recepţionate, cu privire la corectitudinea datelor 

topografice utilizate, să le salveze într-o bază de date grafică distinctă 

denumită „Recepţii expertize tehnice judiciare“, iar potrivit art. 10, alin. 1, 

efectuarea înscrierii în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, 

conform Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, a imobilului care a făcut obiectul litigiului în care s-a dispus 

expertiza judiciară, planul de amplasament şi delimitare a imobilului 

pentru care s-a admis recepţia în condiţiile prezentului regulament ţine 

locul documentaţiei cadastrale după pronunţarea hotărârii judecătoreşti 

definitive 

  În concluzie, potrivit aceluiaşi Ordin nr. 1882/2011, alin. 2, al art. 10,  

„Atribuirea numărului cadastral se face de către OCPI, după verificarea 

corespondenţei cu realitatea din teren, dacă situaţia tehnico-juridică a 

imobilului nu a fost modificată prin înregistrări ulterioare avizării tehnice a 

expertizei judiciare”. 

 

 

 

 

doc:960000702/32
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O SOLUȚIE APLICABILĂ! 

Dacă prin emiterea unei hotărâri judecătoreşti se generează o 

suprapunere între imobile, oficiul teritorial pune în aplicare sentinţa iar 

inspectorul menţionează în fişierele .cpxml, aferente imobilelor care se 

suprapun, la rubrica „Observaţii” – „Suprapunere cu imobilul cu nr. 

cad…..” şi după emiterea încheierilor de carte funciară, acestea se vor 

comunica părţilor  
 

OBSERVAȚIE!  

Neînscrierea în cartea funciară a unei Hotărârilor Judecătoreşti 

definitive, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit art. 271 din codul 

penal. 

 

INSTANŢA DE JUDECATĂ: 

este obligată ca prin încheierea de şedinţă (prin care se dispune efectuarea 

expertizei, obiective, desemnare expert etc.) să stabilească dacă expertiza 

necesită avizarea tehnică de către OCPI, caz în care trebuie să dispună 

autorizarea expertului desemnat în cauză să obţină avizul tehnic în 

discuţie 

 

DORINȚĂ! 

Este de dorit ca această autorizare să fie dispusă prin Încheierea de 

şedinţă primară, menţionată, pentru ca dosarul să nu suporte 

tergiversări, ulterior depunerii expertizei tehnice ordonată în cauză, în 

scopul obţinerii avizului OCPI 

Extras din concluziile transmise Instanțelor de Judecată de Conducerea 

Curții de Apel de la cea dea III-a întâlnire în cadrul proiectului „Expertiza 

tehnică judiciară din perspectiva Noului Cod de procedură civilă. Aspecte 

tehnice şi juridice” care s-a derulat în cadrul protocolului de colaborare 

încheiat între Curtea de Apel Timişoara, Tribunalul Timiş şi Judecătoria 

Timişoara, pe de o parte şi Asociaţia Experţilor Evaluatori Funciari şi Centrul 

PIFCA, pe de altă parte. Președinte Curtea de Apel Timișoara, Judecător 

Prof. univ. dr. Lidia BARAC. 

 

CONCLUZIE: 

Nu există expertize tehnice judiciare simple. Cine face afirmații că o 

expertiză este simplă dă dovadă de superficialitate, manifestă lipsă de 

responsabilitate și nu înțelege rolul expertizei tehnice judiciare în cadrul 

procesului de înfăptuire a actului de dreptate. Expertizele pot fi mai 

complexe, iar pentru rezolvarea lor trebuie derulat un  volum mai mare de 

lucru, dar nimeni care înțelege rostul și rolul acestora nu face afirmații că 
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expertiza este o operațiune simplă. Dovada este faptul că problemele 

abordate, nu au putut fi rezolvate pe cale administrativă  

  

Nu trebuie să uităm că „lucrurile mici bine făcute”, fac să 

funcționeze lucrurile/sistemele mari, iar expertizele ca „regine a probelor”, 

pot contribui din plin la înfăptuirea actului de justiție în România, doar 

dacă fiecare parte sau actor în proces înțelege să-și facă datoria cu 

responsabilitate, calitate și eficiență. 
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CAPITOLUL III 

 

NOȚIUNI DE TOPOGRAFIE, CADASTRU, CARTE FUNCIARĂ ȘI 

GEODEZIE NECESARE ÎN REALIZAREA  

EXPERTIZLOR TEHNICE JUDICIARE DIN DOMENIU  
 

Încă din anul 1775, problema „topografilor” era tratată cu foarte mare 

atenție și avea o semnificație deosebită.  

Deontologia morală și profesională era descrisă  în norma „Instrucția” 

(educația), a anului Domnului 1775, unde se precizeză:  „Un topograf se dedică 

unui comportament creştin şi respectabil, dacă pe parcursul efectuării 

măsurătorilor care i-au fost încredinţate este mereu lucid şi se împacă cu 

toată lumea, nu se dedă la flecăreală nu e ţâfnos, arţăgos, certăreţ, nu va 

servi interesele altora, ci se va dovedi conştiincios, sincer, fidel, harnic, nu se 

va lăsa orbit de  plocoane sau să nedreptăţească pe cineva, sau să arate cea 

mai mică dovadă de părtinire din favoare, prietenie, intenţii ascunse sau alte 

pricini ….” 

Istoria Geodeziei - „Instrucția obligatorie a unui topograf”- anul 1775  

                 

3.1.NOȚIUNI DIN TOPOGRAFIE 

 

Prof. univ. dr. ing. Victor DOANDEȘ 
Adresă  300585 Timişoara, str.Anghel Saligny, nr 12 A, ap.9 

Telefon 0040-256- 463292, 0722776688 

Fax  

E-mail proitesti@yahoo.com; proitesti@gmail.com;victordoandes@yahoo.com 

Naţionalitate română 

Data naşterii  12 octombrie 1946 

EXPERIENŢĂ 

PROFESIONALĂ 

1996-2011 : profesor universitar la Facultatea de Construcții din Timişoara; 

1993-1996 : conferenţiar universitar la Facultatea de Hidrotehnică din Timişoara; 

1990-1993 : sef de lucrări la Facultatea de Construcţii din Timişoara; 
1989 : Diploma de doctor inginer ,Institutul Politehnic „Traian Vuia” din 

Timişoara; 

1973-1990 : asistent la Facultatea de Construcţii din Timişoara; 
1997-2001 : Consilier tehnic la O.C.A.O.T.A. Timiş; 

1997-2006 : Responsabil cursuri postuniversitare în specialitatea Geodezie, 

Topografie şi Cadastru organizate prin Departamentul de Educaţie Permanentă 
din cadrul Universităţii”Politehnica” din Timişoara; 

Discipline la care am activat : 

1973 –1986 : Topografie, Fotogrammetrie, Pedologie, Hidraulică şi lucrări 
edilitatre, Combaterea eroziunii solului, Irigaţii şi desecări, Regularizări de râuri. 

 1986-prezent: Topografie, Topografie inginerească, Topografie rutieră, 

Topografie specială şi Cadastru, Fotogrammetrie. 

EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE 

1973 : Diploma de inginer , Facultatea de Construcţii din Timişoara, specializarea 
Îmbunătăţiri Funciare-şef de promoţie 

1967 :Diploma de bacalaureat, Liceul Real nr.1 din Caransebeş 
2000 : Curs postuniversitar de evaluator funciar-formator 

2000 : Curs postuniversitar Geodezie, Cadastru general şi Cadastru agricol 

mailto:proitesti@yahho.com
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2002  : Certificat de Autorizare în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei 

din categoria D 

Evaluator-formator acreditat AEF, Autorizaţia 336/31.05.2001 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

PERSONALE 

 

Limba maternă : română 

Limbi străine cunoscute: Rusă- citit şi scris 
Franceză- citit,scris, vorbit(satisfăcător) 

Engleză (percepere orală şi scrisă) 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

ŞTIINŢIFICE 

. 

Domeniul măsurătorilor terestre cu aparatura clasică şi electronică+GPS 
Programe de calcul în domeniul prelucrării datelor topografice culese cu aparatura 

clasică 

Domeniul cadastrului agricol şi al fotogrammetriei terestre 
Domeniul urmăririi comportării în timp a construcţiilor 

Domeniul verificării şi rectificării aparaturii topografice 

Consultanţă tehnică de specialitate 

Publicaţii: 

9 cărţi de specialitate (unic autor) + 2 coautor:  

 Topografie specială,Centrul de multiplicare al UTT, 1991   
 Topografie,   Centrul de multiplicare al UTT, 1992 

 Topografie, Ed.HESTIA, Timişoara, 1993 

 Topografie generală şi inginerească, Ed.Politehnica, Timişoara, 2000 
 Topografie aplicată,  Ed.Politehnica, Timişoara, 2005 

 Topografie specială, Ed.Politehnica, Timişoara, 2006 

 Topografie aplicată,ed.a II-a adǎugitǎ,  Ed.Politehnica, Timişoara, 2007 
Topografie,  Ed.Politehnica, Timişoara, 2008 

Topografie,  Ed.Politehnica, Timişoara, 2009 

Noţiuni de cadastru şi topografie necesare în evaluǎrile imobiliare, Ed.Marineasa, 
2008-coautor 

  Ghidul Evaluatorului Funciar din România  (VolI+VolII) ed.Marineasa, 

Timişoara, 2007-colaborator 
14 îndrumătoare de laborator (în colaborare), 4 culegeri de probleme în topografie 

(în colaborare), 73 de lucrări publicate, 98 contracte de cercetare şi proiectare din 

care la 27 responsabil de temă, 2 invenţii (coautor) şi 1 inovaţie (coautor) 

 

Asociaţii profesionale din care fac parte: 

-SOCIETATE NAŢIONALĂ ROMÂNĂ PENTRU ŞTIINŢA SOLULUI 
-ASOCIAŢIA PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE DIN ROMÂNIA 

-ASOCIAŢIA GENERALĂ A INGINERILOR DIN ROMÂNIA 

( preşedintele cercului de la Facultatea de Hidrotehnică) 
-CENTRUL DE PERFECŢIONARE, INSTRUIRE ŞI FORMARE A 

SPECIALIŞTILOR ÎN CADASTRU AGRICOL (vicepreşedinte) 
-ASOCIAŢIA EVALUATORILOR FUNCIARI DIN ROMÂNIA 

(primvicepreşedinte) 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

 

1970-1980: arbitru de atletism (legitimat) 

1991-1995: președintele Sindicatului Universităţii Tehnice din Timişoara 
1990- 1996: membru în Biroul Catedrei de Îmbunătăţiri Funciare 

1996-2000: prodecan al Facultăţii de Hidrotehnică 

2000-2003 : șeful catedrei de IF 

2003-2004 : membru în Biroul Catedrei de IF 

1992-2011 şeful colectivului de topografie de la Catedra de IF 

Aprilie 2008-2011: prodecan al Facultǎţii de Hidrotehnicǎ 
-Membru în comisia de licenţă de la specializarea IFDR 

-Membru în comisii de doctorat 

Permis de conducere Categoria B 
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 Cele trei ramuri principale ale măsurătorilor terestre: geodezia, 

topografia şi fotogrammetria se completează reciproc, fără a se exclude, 

trebuind ca împreună să ducă la atingerea scopului general: efectuarea 

ridicărilor în vederea realizării planurilor şi a hărţilor topografice. 

           

TOPOGRAFIA  

Reprezintă disciplina ce se ocupă cu studiul, măsurarea şi reprezentarea pe 

planuri şi hărţi a terenului cu formele de relief, cu folosinţele şi 

construcţiile existente 

Denumirea derivă din cuvintele greceşti: topos =loc şi grapheim= a descrie. 

Topografia se sprijină pe reţeaua geodezică , în preocupările ei intrând 

îndesirea reţelei de sprijin până la densitatea necesară desfăşurării lucrărilor de 

ridicare a detaliilor sau , în cazul unei suprafeţe limitate , punându-se 

problema creării unei reţele locale de ridicare . 

Aşadar, topografia urmăreşte ridicarea efectivă  a detaliilor de pe teren 

şi redarea lor pe planuri şi hărţi. 

Porţiunile de teren asupra cărora se efectuează măsurătorile topografice sunt 

de întindere mică (cu raza de 15 - 20 km)  

 

IMPORTANT  

În calculele planimetrice nu se ţine cont de curbura Pământului. 

Proiectantele punctelor se consideră paralele între ele.Asupra cotelor va 

trebui să se aplice corecţia de sfericitate a Pământului şi de refracţie 

atmosferică. 

          Detaliile topografice sunt reprezentate de obiecte naturale sau artificiale 

pentru a căror definire se folosesc câteva puncte caracteristice, numite puncte 

topografice (colţurile unei construcţii, ale unui gard, puncte de pe axul unui 

drum sau de pe  malurile unei ape, pomi, puncte ce definesc un canal, liziera 

unei păduri etc.). 

           Rezultatul măsurătorilor topografice este planul topografic, dar 

topografia se aplică şi în domeniul  asigurării topografice a procesului de 

realizare a investiţiilor (operaţia de trasare), cât şi în urmărirea comportării în 

timp a construcţiilor. 

 

Topografia are trei părţi : planimetria, nivelmentul şi tahimetria. 

         a) Planimetria se ocupă cu studiul aparatelor ,al instrumentelor şi al 

metodelor de efectuare a măsurătorilor şi a calculelor, în vederea determinării, 

în plan orizontal, a poziţiei punctelor topografice ( prin coordonate 

rectangulare: X,Y sau polare : d ,   ), precum şi cu redactarea planurilor 

(prin reprezentări grafic-convenţionale) rezultând planul  necotat ce poate fi 

folosit în calculul suprafeţelor, în parcelări, în detaşări, rectificări de hotare etc. 
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           În planimetrie, sunt utilizate trei categorii de puncte: puncte din reţeaua 

de sprijin, din reţeaua de ridicare, punctele de detaliu.  

 Punctele de staţie sunt întotdeauna marcate, iar cele vizate (de detaliu) 

nu se marchează (cele naturale) sau pot fi marcate (cele artificiale). 

           b) Nivelmentul se ocupă cu studiul aparatelor, instrumentelor şi 

metodelor de lucru , în vederea efectuării măsurătorilor şi calculelor necesare 

determinării poziţiei în plan vertical a punctelor topografice (prin cote) în 

general determinate planimetric anterior, precum şi cu reprezentarea pe plan a 

reliefului (planuri cotate şi planuri cu curbe de nivel). 

În concluzie, nivelmentul este un ansamblu de operaţii  prin care se 

determină diferenţele de altitudine (diferenţe de nivel) dintre puncte. 

            În nivelment sunt utilizate punctele din reţeaua nivelitică , din reţeaua 

de ridicare (puncte de drumuire), puncte de detaliu (de radiere), puncte ce au 

fost determinate, în general, şi ca poziţie planimetrică. 

           In operaţia de trasare, se folosesc reperele de nivelment faţă de care se 

fixează “cotele de lucru” (cotele “zero”) ce ne interesează în execuţie. 

            c) Tahimetria cuprinde procedee de lucru folosite atât în planimetrie, 

cât şi în nivelment, dar cu deosebirea că sunt aplicate simultan (măsurătorile se 

fac cu acelaşi aparat). Distanţele se măsoară numai pe cale indirectă , ceea ce 

duce la creşterea ritmului de lucru. 

           Categoriile de puncte sunt cele aferente planimetriei şi nivelmentului.   În 

general, reţeaua de ridicare nivelitică se suprapune peste reţeaua de ridicare 

planimetrică. 

           Marcarea planimetrică se face diferenţiat , funcţie de categoria 

punctului, de zona în care se află , de importanţa şi durata de folosire   

(provizorie sau permanentă) , cu respectarea normelor în vigoare  (ţăruşi, 

buloane, borne). 

        Semnalizarea este operaţia de amplasare a unor semnale, de formă şi 

construcţie diferită  (jaloane, balize, piramide) prin care se concretizează 

verticalele punctelor pentru a putea face posibilă observarea lor de la distanţă. 

         Semnalizarea se poate face cu semnale provizorii (portative) sau 

permanente (semnale fixe). 

            Marcarea punctelor de nivelment se face în raport cu caracterul 

punctelor: 

- provizoriu (cu picheţi sau cu repere mobile sau broaşte de nivelment) 

şi  

- permanent (repere de perete, repere de sol şi repere fundamentale). 

In vederea găsirii şi recunoaşterii cu uşurinţă a diverselor puncte de 

sprijin, după marcarea lor este indicat a se defini poziţia planimetrică a acestora 

pe o schiţă orientată, unde sunt trecute distanţele faţă de unele detalii stabile 

(cel puţin trei) şi uşor de recunoscut şi de găsit. Operaţia poartă numele de 
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reperaj sau descriere topografică a punctelor În general, reperajul cuprinde şi 

coordonatele rectangulare ale punctului, cât şi cota.) 

 

 

 

Panta terenului (p) reprezintă linia ce uneşte două puncte în plan înclinat. 

 

p
H

d
tg

A B

A B

 
 ,

,

      arctgp  

 

 p
H

d

A B

A B

%
,

,




100         ; p
O
/00 = (Δ HA,B/ dA,B).1000 

În calculele curente panta se va introduce numeric: ex. 3,5% se va 

 introduce 0,035. 

În lucrările de I.F., panta se poate determina cu formula de mai sus pentru panta 

terenului  şi  pantele axelor longitudinale, iar cu relaţia : 

p
ctg m

 
1 1


   ; se exprimă înclinarea taluzelor digurilor, canalelor, teraselor 

etc. 

(dacă 
1 1

1 5m


,
  ), rezultă că la  1 m pe verticală corespunde 1,5 m pe 

orizontală. 

           În lucrările topografice, se operează în mod frecvent cu mărimi liniare şi 

unghiulare ce se măsoară pe teren sau se deduc prin calcul. 

  

PLANUL 

Este o reprezentare convenţională a unei suprafeţe de teren, la scară mare, 

prezintă detalii numeroase reprezentate la scară sau prin semne 

convenţionale („Normativ C110/69 cuprinzând condiţii tehnice de executare 

şi recepţie a lucrărilor geodezice, topografice şi fotogrammetrice pentru 

întocmirea planurilor”). Nu se ţine cont de curbura Pământului, verticalele 

punctelor proiectate fiind considerate paralele între ele, deci nu este 

necesar un sistem de proiecţie. Planurile se caracterizează printr-o precizie 

mai mare în redarea tuturor detaliilor şi folosesc atât în procesul de 

proiectare a diferitelor obiective de construcţii, cât şi în urmărirea 

executǎrii lor (operaţia de trasare) 

 Scara unui plan sau a unei hărţi se alege funcţie de folosinţa  şi precizia 

cerută  (pentru aplicarea HG 834/1991, de exemplu , scara poate fi  1:500, 

1:1000, 1:2000). 
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Scările numerice conform normativelor în vigoare sunt :  

1 : 1 . 10
n 
 ;  1 : 2 . 10

n
  ;   1 : 5 . 10

n 
 şi  1 . 2,5 . 10

n .
 ; n = ( 1…6 )  

Numitorul N al scării numerice arată de câte ori distanţa orizontală din 

teren este micşorată pe plan sau pe hartă. Cu cât numitorul este mai mic, cu atât 

scara este mai mare şi invers  (scara 1:1000 este mai mare decăt scara 1:5000)

 Există planuri mai vechi (Transilvania şi Banat) şi la alte scări: 1/1440,  

1/2880, 1/3600,  1/7200 (ce au fost folosite pentru plan) 

Pentru profilele longitudinale, scările de reprezentare 

 (conf.STAS 6045-85) sunt: 

             - pentru înălţimi  : 1:100... 1:500 ; 

             - pentru lungimi : scara planului de situaţie. 

 Pentru diguri, baraje, canale, drumuri, căi ferate, văi naturale, râuri etc. 

scările de reprezentare sunt: 

             - pentru înălţimi : 1:100 ... 1:500 ; 

             - pentru lungimi : 1:100 ... 1:5000. 

 Scara grafică se întocmeşte o dată cu planul sau harta, deformându-se o 

dată cu aceasta, ceea ce reprezintă un avantaj. Scara grafică poate fi : liniară sau 

simplă şi transversală sau compusă. 

 Scara directă este întâlnită sub forma : 1 cm = 20 m sau                           

1 mm = 2 m  etc., scrisă pe plan. 

 În general, pentru planurile necesare în construcţii se foloseşte scara 

numerică. 

 În teren, orientarea hărţii (planului) se face în general după liniile 

caracteristice (râuri, drumuri, construcţii, diguri, pomi, păduri etc.) existente atât 

în teren, cât şi pe hartă (prin manevrarea hărţii de aşa manieră, încât să se obţină 

corespondenţa direcţiilor). Orientarea se poate face şi cu ceasul  etc.                                                                                                                                       

 În general, planul topografic va conţine următoarele detalii, conţinutul 

său depinzând de scară şi de destinaţie: 

a) toate clădirile cu indicaţii convenţionale referitoare la caracteristicile 

acestora şi cu indicarea limitelor suprafeţei de teren aferente. Pentru scările 

1:2000 şi mai mari se indică , conform Normativului C110/69 , numărul de etaje, 

natura construcţiei etc.; 

b) construcţiile şi instalaţiile industriale se vor reprezenta, în general, 

prin conturul exterior al acestora (împrejmuiri) ; interiorul incintelor industriale 

se vor reprezenta numai dacă acest lucru este cerut prin proiectul tehnic; 

c) reţelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, 

telecomunicaţii, gaz etc., cât şi detaliile anexă ale acestora se reprezintă 

numai pe planurile la scara 1:2000 şi mai mari. Pe planurile 1:5000 se vor 

reprezenta numai reţelele magistrale din exteriorul centrelor populate; 

d) construcţiile hidrotehnice, indiferent de scara planului, vor fi 

reprezentate în totalitate; 
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e) centrele de comunicaţii şi lucrările de artă aferente acestora . La 

scara 1:2000 şi mai mare se reprezintă şi stâlpii liniilor de tramvai, de 

troleibuz , cât şi indicatoarele de circulaţie. 

 f) toate detaliile naturale ca: râuri, lacuri, albiile vechi, râpele, 

gropile, zonele cu păduri naturale, plantaţiile, perdelele de protecţie, 

terenurile irigate, orezăriile, livezile, parcurile etc. La scara 1:2000 şi mai 

mare se reprezintă toţi copacii izolaţi. În cazul străzilor şi parcurilor, se 

reprezintă numai capetele şirului de pomi, restul reprezentându-se prin 

semne convenţionale; reprezentarea individuală a copacilor se va face numai la 

cerere; 

g) toate punctele reţelei de sprijin , atât planimetrice, cât şi nivelitice, 

se vor reprezenta obligatoriu pe toate planurile topografice; 

 

3.1.1 Metode de determinare a suprafeţelor 

SCOP 

La întocmirea devizului pentru ridicările topografice, pentru aflarea 

valorii suprafeţelor de pe planurile întocmite ca rezultat al aplicării Legii 

18 /1991, în cazul parcelărilor sau detaşărilor de suprafeţe, pentru 

stabilirea suprafeţelor caracteristice cerute de H.G.834/1991 (anexa 1, 

pct.34 ), în operaţia de cadastru (dezmembrări, înscrieri în C.F.) etc . 

  

 Funcţie de metoda aplicată în determinarea suprafeţelor (grafic, 

numeric şi mecanic), nu întotdeauna este necesară raportarea la scară a 

punctelor ce definesc suprafaţa în cauză .  

 

3.1.1.1. Folosirea  scării  numerice  la  calculul suprafeţelor  de  pe  un  plan 

 

Pornind de la definiţia scării numerice  
ND

d 1
  , va rezulta    D = d . N , 

astfel că, ridicând la pătrat, vom avea pentru o suprafaţă pătrată relaţia :                  

S = s . N
2
  în care : 

 S = suprafaţa corespondentă din teren ; 

 s = suprafaţa măsurată (calculată) pe plan ; 

 N = numitorul scǎrii numerice . 

 

Obs. : S şi s  din relaţia de mai sus sunt date în aceeaşi unitate de măsură. 

 Dacă :  s[cm
2

] ,  va rezulta : S[m
2
] = s[cm

2
] . (N/100)

2
 ; 

              s[mm]
2
 , va rezulta : S[m

2
] = s[mm

2
] . (N/1000)

2 
;  

              s[dm
2

]  , va rezulta : S[m
2
] = s[dm

2
] . (N/10)

2
 . 

 În tabelul  de mai jos, Tabel S=f(N) , sunt prezentate aceste 

transformări de pe plan în teren (s-au introdus si scările  1:1440; 1:2880; 
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1:3600; 1:7200, care, deşi nu sunt standardizate, sunt totuşi întâlnite pe unele 

planuri cadastrale mai vechi). 

 

În continuare sunt prezentate câteva exemple de calcul : 

a) Pentru :  N = 1000  şi  s = 22 cm
2
 ( metoda paletei ), 

                    va rezulta : S = 22. ( 1000/100 )
2
 = 2200 m

2
 ; 

b) Pentru : N = 2000  şi  s = 11 mm
2
 , 

                     va rezulta :  S = 11. ( 2000/100 )
2
 = 44 m

2
 ; 

   

Tabel S=f(N) 
Scara 
planului 

              S u p r a f a ţ a   d e    p e    p l a n 

1 mm2 1 cm2 1 dm2 

 S u p r a f a ţ a   c o r e s p o n d e n t ă   d i n   t e r e n 

1:500 0,25 m2 25  m2 2500  m2 

1:1000 1 m2 100  m2 = 1 ar 104  m2 = 1 ha 

1:2000 4 m2 400  m2 4.104 m2 = 4 ha 

1:2500 6,25  m2 625  m2 6,25 ha 

1:5000 25  m2 2500  m2 25 ha  

1:10000 100  m2 = 1 ar 1 ha 100 ha 

1:1440 2,0736  m2 207,36  m2 2,0736 ha 

1:2880 8,2944  m2 829,44  m2 8,2944 ha 

1:3600 12,96  m2 1296  m2 12,96 ha 

1:7200 51,84  m2 5184  m2 51,84 ha 

c) Pe un plan la scara  1:5000, s-au măsurat laturile unei parcele 

dreptunghiulare :     L = 7,5 cm  şi  l = 2,8 cm.  

Se cere suprafaţa din teren în  m
2
  şi în hectare . 

               Varianta  c.1. (prin folosirea tabelului  Tabel S=f(N)) : 

                s = 7,5 . 2,8 = 21 cm
2
;  din tabelul XII.2 rezultă: pentru scara  1:5000,  

                     1 cm
2
 = 2500 m

2
 , deci: S = 21 . 2500 = 52500 m

2
 = 5,25 ha 

                Varianta c.2.  (prin transformarea elementelor măsurate pe plan, 

apelând la formula scării numerice ) :  

                L = 7,5 cm ( PE PLAN ) = 375 m (ÎN TEREN): pentru scara 1:5000, 

                              l = 2,8 cm ( PE PLAN ) = 140 m ÎN TEREN), 

                                 va rezulta : S = L . l = 52500 m
2
 = 5,25 ha . 

  

3.1.1.2. Metode grafice 

Pentru aplicarea metodelor grafice, este necesară raportarea la scară a 

suprafeţei în cauză 

Metodele grafice constau în preluarea elementelor liniare de pe plan şi 

introducerea lor, transformate funcţie de scara planului, în formulele cunoscute 

din geometria plană .  

Putem enumera câteva dintre acestea: descompunerea în forme geometrice 

simple (de obicei în triunghiuri pornind dintr-un vârf al poligonului ce 

reprezinta suprafaţa în cauză), metoda patratelor module sau metoda paletei etc. 
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Determinarea suprafeţelor pe cale grafică trebuie făcută cel puţin de două ori cu 

verificarea încadrării în toleranţă (e< 1% ) 

 

3.1.1.2. Metode  numerice 

Se bazează pe cunoaşterea unor valori numerice : distanţe, coordonate 

polare sau rectangulare, elemente ce definesc poziţia planimetrică a 

punctelor de pe conturul suprafeţei 

 Nu este necesară reprezentarea la scară a suprafeţei în cauză . 

 Alegerea uneia sau a alteia dintre metodele numerice este funcţie de 

situaţia din teren şi, implicit, de elementele cunoscute . 

  Când se cunosc coordonatele rectangulare ale punctelor de pe 

conturul suprafeţei,       

 

Se cunosc : Xi , Yi  ; i = 1, 2, … , n 

 

Relaţia generală de calcul : 

          )(2 11

1

  ii

n

i YYXS   

Aplicând relaţia generală de calcul , pentru un contur delimitat de 4 

puncte de coordonate rectangulare cunoscute, va rezulta :  

2S=X1(Y2-Y4)+X2(Y3-Y1)+X3(Y4-Y2)+X4(Y1-Y3)  

PRECIZARE 

Este cea mai precisă metodă, se recomandă folosirea unui program de 

calcul. În majoritatea documentaţiilor, ce au calcule referitoare la 

suprafaţă, se cere aplicarea metodei analitice (din coordonate rectangulare) 

 Formula generală a fost scrisă pentru cazul parcurgerii în sens orar al 

conturului. 

 

3.1.1.3. Metoda  mecanică 

Presupune reprezentarea suprafeţei la scara planului şi apoi folosirea unui 

planimetru polar 

   Se aplică în cazul unor suprafeţe cu contur sinuos, sau pentru 

verificarea unei suprafeţe determinate prin metoda coordonatelor rectangulare. 

Dintre metodele prezentate,referitoare la calculul suprafeţelor, cea mai 

precisă este metoda analitică (când se cunosc coordonatele rectangulare ale 

punctelor de pe conturul suprafeţei în cauză), iar cea mai expeditivă (cu precizie 

destul de bună)  este metoda   mecanică . Metoda mecanică se pretează foarte 

bine în cazul suprafeţelor mărginite de curbe de nivel (cazul determinării 

volumului de apă al unui lac de acumulare). 

 Determinarea automată a suprafeţelor a început să se facă pornind de la 

existenţa planurilor sub formă numerică, suprafeţele putând fi determinate 
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apelând la comenzile specifice programelor în care sunt realizate planurile, de 

exemplu AutoCAD. 

În tabelele de mai jos, sunt prezentate câteva dintre unităţile de măsură 

folosite de-a lungul timpului:   

 
UNITĂŢI  DE  MĂSURĂ  PENTRU  DISTANŢE 

Unde au fost 

folosite 

Unitea de măsură 

veche 

Unitatea de măsură  

actuală 

Transilvania 

 

      şi  

 

Bucovina 

1 stânjen vienez 1,896484 m 

1 picior vienez 0,316080 m 

1 cot vienez 0,7792 m 

1 ţol vienez 0,02634 m 

1 milă ungară 8,3536 km 

1 milă austriacă 7,58594 km 

1 ruth 3,16103 km 

 

 
 

Muntenia 

1 stânjen”Şerban vodă” 1,9665 m 

1 stânjen “Const.Vodă” 2,02 m 

1 palmă 0,25 m 

1 deget 0,02 m 

1 linie 0,002 m 

1 prăjină 5.8995 m 

1 cot românesc 0,664 m 

 
 

Moldova 

 

1 stânjen de Moldova 2,23 m 

1 palmă 0,28 m 

1 palmac 0,03 m 

1 linie 0,003 m 

1 prăjină 6,69 m 

1 cot moldovenesc 0,637 m 

 

Dobrogea 

Cotul mic 0,65 m 

1 arşin (cot) 0,68 m 

1 ziră (cotul ing.) 0,7577 m 

1 parmac 3,1583 m 

 
UNITĂŢI   DE  MĂSURĂ  PENTRU  SUPRAFEŢE 

Unde au fost 

folosite 

Unitatea de măsură 

veche 

Unitatea de măsură 

actuală 

 

Transilvania 

 

      şi 

 

Bucovina 

1 stânjen vienez pătrat 3,596652 m2 

1 picior pătrat 0,0999 m2 

1 ţol pătrat 0,0006838 m2 

1 jugăr ungar 0,4316 ha 

1 jugăr cadastral 0,5755 ha 

1 milă ungară pătrată 69,7826 km2 

1 milă austriacă pătrată 57,546486 km2 

 

Muntenia 

1 pogon 5011,7890436 m2 

1 prăjină pogonească 208,824601 m2 

1 stj. pătrat “Şerban Vodă” 3,87 m2 

 

Moldova 

1 falce 14321,952 m2 

1 prăjină fălcească 179,0244 m2 

1 stj. pătrat moldovenesc 4,973 m2 

 

Dobrogea 

1 ziră 1 m2 

1 muraba 100 m2 

1 gereb 1 ha 
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3.2 NOȚIUNI DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ 

3.2.1. Noțiuni de cadastru 

3.2.1.1 Definiția cadastrului  

Cadastru  

1. Știință aplicată(disciplină a geodeziei) care se ocupă cu determinarea 

elementelor economice și juridice caracterizând proprietatea funciară.  

2. Totalitatea lucrărilor care se efectuează pentru determinarea exactă a unor 

proprietăți funciare; (p. ext.) serviciile care efectuează aceste lucrări. 

3. Registru oficial în care sunt înscrise proprietățile funciare. Sursa: DN (1986) și 

Sursa: MDN (2000)   

 

Cadastrul și cartea funciară formează un sistem unitar și obligatoriu de 

evidență tehnică, economică și juridică, de importanță națională, a tuturor 

imobilelor de pe întregul teritoriu al țării 

Entitățile de bază ale acestui sistem sunt imobilul și proprietarul. 

Sistem, sisteme, 1. Ansamblu de elemente (principii, reguli, forțe etc.) 

dependente între ele și formând un întreg organizat, care pune ordine într-un 

domeniu de gândire teoretică, reglementează clasificarea materialului într-un 

domeniu de științe ale naturii sau face ca o activitate practică să funcționeze 

potrivit scopului urmărit. ◊ Sistem informațional = ansamblu de procedee și 

mijloace de colectare, prelucrare și transmitere a informației necesare procesului 

de conducere a întreprinderilor, instituțiilor, ministerelor etc. ♦ Totalitatea 

relațiilor pe baza cărora este constituit un sistem 2. Totalitatea depozitelor 

formate în decursul unei perioade geologice. 3. Metodă de lucru, mod de 

organizare a unui proces, a unei operații, fel de a lucra; normă, obicei. Sursa: DEX 

'09 (2009)  

 

3.2.1.2 Imobilul 

Începând cu anul 1996, definiția imobilului a suferit mai multe adaptări la 

contextul dezvoltării domeniului,  adaptării sistemului la sistemul european din 

domeniul cadastrului. 

Astfel avem următoarea succesiune: 

Prin imobil,  se ȋnțelege parcela de teren, cu sau fără construcții 
Legea nr. 7/1996, cadastrului șsi a publicității imobiliare, art. 1, alin. 3 

Prin imobile, se ȋnțeleg terenurile, cu sau fără construcții, cu oricare dintre 

destinațiile avute la data preluării ȋn mod abuziv, precum și bunurile mobile 

devenite imobile prin incorporare ȋn aceste construcții  
Legea nr. 247/2005,  privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri 

adiacente  art. 6. alin. 1  

Prin imobil, se înțelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără 

construcții, aparținând aceluiași proprietar 

http://dexonline.ro/surse
http://dexonline.ro/surse
http://dexonline.ro/surse
http://dexonline.ro/surse
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Legea nr. 247/2005,  modificată, privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele 

masuri adiacente, titlul XII,  art. I, alin.3  

Prin imobil, se înțelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără 

construcții, de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, indiferent de 

categoria de folosință, aparținând unui proprietar sau mai multor proprietari, în 

cazul coproprietății, care se identifică printr-un număr cadastral unic și se 

înscrie într-o carte funciară 
Ordonanța de urgență nr. 24/2010, privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității 

imobiliare nr. 7/1996, art. 1, alin.5 

Prin imobil, se înțelege terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei 

unități administrativ-teritoriale, aparținănd unuia sau mai multor proprietari, 

care se identifică printr-un număr cadastral unic. Imobilul definit mai sus se 

înscrie într-o carte funciară 
Lege nr. 133/2012, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2010 privind 

modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, art. 1, alin. 5 și 6  

Prin imobil, se ȋnțelege una sau mai multe parcele de teren alăturate, indiferent 

de categoria de folosință, cu sau fără construcții, aparținȃnd aceluiași proprietar, 

situate pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale și care sunt identificate 

printr-un număr cadastral unic 
Legea nr. 287/2009, privind CODUL CIVIL, art.  876, alin 3  

Proprietar, este persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui bun; 

stăpân; cel care posedă un bun imobil. Sursa: MDN (2000)  

Coproprietar, persoană care stăpânește o proprietate în comun cu altcineva. 

Sursa: DEX '98 (1998)  

 

3.2.1.3 Scopul cadastrului 

Cadastrul și cartea funciară este un sistem unitar și obligatoriu de evidență 

tehnică, economică și juridică, de importanță națională 

Astfel se realizează: 

a) determinarea informațiilor tehnice, economice și juridice referitoare la 

imobile 

Informație, informații,  1. Comunicare, veste, știre care pune pe cineva la 

curent cu o situație. 2. Lămurire asupra unei persoane sau asupra unui lucru; 

totalitate a materialului de informare și de documentare; izvoare, 

surse. 3. Fiecare dintre elementele noi, în raport cu cunoștințele prealabile, 

cuprinse în semnificația unui simbol sau a unui grup de simboluri (text scris, 

mesaj vorbit, imagini plastice, indicație a unui instrument etc.). ◊ Teoria 

informației = teoria matematică a proprietăților generale ale surselor de 

informație, ale canalelor de transmisie și ale instalațiilor de păstrare și de 

prelucrare a informațiilor. Sursa: DEX '98 (1998)  

b) asigurarea publicității drepturilor reale imobiliare, a drepturilor 

personale, a actelor și faptelor juridice, precum și a oricăror altor 

raporturi juridice, prin cartea funciară 

http://dexonline.ro/surse
http://dexonline.ro/surse
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Publicitate. Faptul de a face cunoscut un lucru publicului; difuzare de 

informații în public; caracterul a ceea ce este public. ♦Agenție (sau birou) de 

publicitate = birou unde se pot da, pentru a fi publicate în ziare sau difuzate prin 

radio și televiziune, anunțuri (cu caracter particular). Sursa: DEX '98 (1998)  

 

c) furnizarea de date instituțiilor publice ale statului, necesare sistemului 

de impozitare și pieței imobiliare 

 

d) contribuie la asigurarea securității tranzacțiilor imobiliare și la 

facilitarea creditului ipotecar 

 

3.2.1.4 Ce se realizează prin sistemul integrat de cadastru 

 

a. Identificarea, descrierea și înregistrarea în documentele cadastrale a 

imobilelor prin natura lor, măsurarea și reprezentarea acestora pe hărți și 

planuri cadastrale, precum și stocarea datelor pe suporturi informatice 

 

a.1.Identificarea amplasamentului imobilului 

PROCEDURĂ  

Pentru identificarea amplasamentului imobilului, expertul sau persoana 

autorizată realizează analiza imobilului împreună cu proprietarul sau 

părțile din proces, pe baza documentelor existente precum documentații 

cadastrale, extrase de carte funciară pentru informare, planuri de 

amplasament și delimitare, decrete de exproprieri, legi, Hotărâri ale 

Guvernului, hotărâri judecătorești, ordine de transfer, extrase de carte 

funciară etc. Operațiunea prin care expertul sau persoana autorizată 

finalizează acținunea este verificarea datelor tehnice validând  sau 

invalidând amplasamentul  

 

a.2. Descrierea imobilului  

Constă în: 

a.2.1. numărul de ordine şi cel cadastral al imobilului; 

a.2.2. adresa administrativă a imobilului; 

a.2.3. suprafaţa imobilului rezultată din măsurători, destinaţia, categoriile de 

folosinţă şi, după caz, construcţiile; 

a.2.4. extrasul de plan cadastral, care constituie anexa la partea I a cărţii 

funciare 

a.2.1. Număr de ordine și cadastral al imobilului 

este identificatorul unic de legătură între baza de date grafică şi baza de 

date textuală în sistemul informatic integrat de cadastru şi publicitate 

imobiliară  

http://dexonline.ro/surse
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Identificator unic  

Numărul cadastral al cărui atribut este un număr natural (de la 1 la n), 

atribuit imobilului de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, cu 

ocazia înregistrării acestuia în sistemul integrat de cadastru şi carte 

funciară 

a.2.2. adresa administrativă a imobilului 

Reprezintă adresa poștală caracterizată prin numărul poștal, pentru intravilan, 

care este însoțită de codul poștal care  este o serie de litere și/sau cifre adăugate 

adresei poștale pentru scopul sortării corespondenței, ori pentru extravilan 

adresa este prezentată prin identifictorul care definește imobilul , fie că este 

numărul topografic, fie cel cadastral funciar, fie cel cadastral.   

a.2.3. suprafaţa imobilului rezultată din măsurători, destinaţia, categoriile 

de folosinţă şi, după caz, construcţiile permanente 

Suprafața, partea exterioară sau de deasupra a unui corp; față.  Exterior, 

aparență. Arie limitată de o linie închisă (frântă sau curbă) măsurată în unități la 

pătrat. Sursa: DEX '09 (2009) 

Destinație, Întrebuințare dinainte stabilită Sursa: NODEX (2002)  

In funcție de destinație, terenurile sunt: 

a.2.3.1  Terenuri cu destinație agricolă, și anume: terenurile agricole 

productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantațiile de 

hamei și duzi, pășunile, fânețele, serele, solariile, răsadnițele și altele asemenea, 

cele cu vegetație forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, 

pășunile împădurite, cele ocupate cu construcții și instalații agrozootehnice, 

amenajările piscicole și de îmbunatățiri funciare, drumurile tehnologice și de 

exploatare agricolă, platformele și spațiile de depozitare care servesc nevoilor 

producției agricole și terenurile neproductive care pot fi amenajate și folosite 

pentru producția agricolă;  

a.2.3.2 Terenuri cu destinație forestieră, și anume: terenurile împădurite sau 

cele care servesc nevoilor de cultură, producție ori administrare silvică, 

terenurile destinate împăduririlor și cele neproductive - stâncării, abrupturi, 

bolovănișuri, râpe, ravene, torenți -, dacă sunt cuprinse în amenajamentele 

silvice; 

a.2.3.3 Terenuri aflate permanent sub ape, și anume: albiile minore ale 

cursurilor de apă,cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retenție, fundul 

apelor maritime interioare și al mării teritoriale; 

a.2.3.4 Terenuri din intravilan, aferente localităților urbane și rurale, pe care 

sunt amplasate construcțiile, alte amenajări ale localităților, inclusiv terenurile 

agricole și forestiere; 

a.2.3.5 Terenuri cu destinații speciale, cum sunt cele folosite pentru 

transporturile rutiere, feroviare, navale și aeriene, cu construcțiile și instalațiile 

aferente, construcții și instalații hidrotehnice, termice, de transport al energiei 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Liter%C4%83
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electrice și gazelor naturale, de telecomunicații, pentru exploatările miniere și 

petroliere, cariere și halde de orice fel, pentru nevoile de apărare, plajele, 

rezervațiile, monumentele naturii, ansamblurile și siturile arheologice și istorice 

și altele asemenea. 

a.2.3.6 Categoriile de folosinţă-caracterizare codificată din punct de vedere al 

scopului pentru care este utilizat 

Arabil  A 

Vii V 

Livezi L 

Pășuni P 

Fâneţe  F 

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră  PD 

Ape curgătoare HR 

Ape stătătoare HR 

Căi de comunicaţii rutiere DR 

Căi ferate CF 

Curţi  C 

Curţi cu construcţii CC 

Terenuri neproductive şi degradate N 

 

NOTĂ: 

În cadrul sistemelor insformaționale specifice domeniilor de activitate, sunt 

definite și subcategoriile de folosință care ajung la un număr de 

aproximativ 120 

Alte elemente importante care se culeg de către experți sau persoane 

autorizate 

a.2.3.7 Pentru identificarea terenurilor, în funcție de destinație, se folosesc 

abrevierile: 
Terenuri cu destinaţie agricolă TDA 

Terenuri cu destinaţie forestieră TDF 

Terenuri aflate permanent sub ape TDH 

Terenuri aflate în intravilan TDI 

Terenuri  cu destinaţiei speciale TDS 

a.2.3.8 In funcție de destinație construcțiile sunt: 

Pentru locuinţe CL 

Administrative şi social-culturale CAS 

Industriale şi edilitare CIE 

Anexă CA 

 

a.2.3.9 După deținători și domenii: 

Proprietatea privată a persoanelor fizice PF 

Proprietatea privată a persoanelor juridice PJ 
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Domeniul public al statului DS 

Domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale DAT 

Domeniul privat al statului DPS 

a.2.3.10 Construcţiile permanente proprietatea sau o parte dintr-o proprietate 

construită cu o utilizare distinctă pentru proprietar, care aparține unei persoane 

sau mai multor persoane, în indiviziune. Aceasta poate fi o clădire întreagă sau 

părți dintr-o clădire, cu una sau mai multe intrări. Fiecare intrare are o adresă. 

Adresa este identică cu cea a intrării. 

Nepermanent. Care nu are caracter permanent; care funcționează o perioadă de 

timp determinată.Sursa: DEX '98 (1998)   

Construcțiile cu caracter provizoriu se realizează din materiale și alcătuiri 

care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea inițială 

(confecții metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) și 

sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcțiilor cu caracter provizoriu 

fac parte: chioșcuri, tonete, cabine, locuri de expunere  situate pe căile și în 

spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, copertine, pergole 

ori altele asemenea. 

Anexe gospodărești construcţii cu caracter definitiv sau provizoriu, menite să 

adăpostească activităţi specifice, complementare funcţiunii de locuire, care, prin 

amplasarea în vecinătatea locuinţei, alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate 

funcţională distinctă. În categoria anexelor gospodăreşti, de regulă în mediul 

rural, sunt cuprinse: bucătării de vară, grajduri pentru animale mari, pătule, 

magazii, depozite şi altele asemenea. În mod similar, sunt asimilabile noţiunii 

de anexe gospodăreşti şi garajele, serele, piscinele şi altele asemenea. 

Anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole  construcţii situate în zone 

izolate în extravilan şi îndepărtate de localitatea de reşedinţă a lucrătorilor 

agricoli, menite să adăpostească maşini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte 

bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum şi spaţii pentru cazare temporară 

pe timpul campaniilor agricole. 

 

a.2.11 Măsurători cadastrale 

Prin măsurarea imobilelor se realizeză determinarea suprafeței acestora 

 

Măsura: 1. A determina cu instrumente sau cu aparate de măsură, etaloane etc., 

valoarea unei mărimi (lungime, masă, greutate, tensiune electrică etc.); a lua 

măsura; a cântări. 2. A evalua, a aprecia valoarea, mărimea.3. A străbate (pe 

jos), a parcurge de la un capăt la altul un spațiu, o distanță. 4. A cuprinde cu 

ochii, a cerceta cu privirea o distanță, un loc; a scruta. Sursa: DEX '98 (1998) 

 

Lucrările de măsurători terestre  reprezintă lucrările de teren şi de birou 

aferente execuţiei, modernizării şi completării reţelelor de sprijin, de 

http://dexonline.ro/surse
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îndesire şi de ridicare, precum şi cele necesare realizării planurilor şi 

hărţilor analogice sau digitale, ale modelului digital al terenului şi ale 

ortofotoplanurilor; rezultate în urma unor operațiuni topografice 

 

Lucrările de măsurători terestre se execută prin orice metode: 

 

a.2.11.1 Metoda grafică care constă în 

a) Descompunerea suprafeței în forme geometrice simple;  

b)   Metoda pătratelor module (metoda paletei); 

c)   Metoda paralelelor echidistante. 

 

a.2.11.2 Metoda numerică 

a.  Când în teren se măsoară numai distanţe  (metoda intersecţiilor de distanţe); 

b.  Când se fac ridicări în teren prin metoda coordonatelor echerice 

c.  Când se cunosc coordonatele polare (s-a aplicat în teren metoda radială)  

d. Când se cunosc coordonatele rectangulare ale punctelor de pe conturul 

suprafeţei,       

 

a.2.11.3 Metoda fotogrametrică 

Fotogrammetríe- Ramură a topografiei care se ocupă cu măsurarea 

dimensiunilor şi formei obiectelor de pe teren cu ajutorul fotogramelor în 

vederea întocmirii hărţilor şi ridicării planurilor. Noul dicţionar explicativ al limbii 

române, Litera Internaţional, Editura Litera Internaţional, 2002 
Lucrările de fotogrammetrie este ansamblul lucrărilor aferente obţinerii de 

imagini bidimensionale sau tridimensionale ale suprafeţei terestre sau ale altor 

obiecte cu scopul determinării formei, dimensiunilor şi a diverselor proprietăţi, 

atribute ale acestora, indiferent de senzorii folosiţi în acest scop. De asemenea, 

obţinerea de produse cartografice, hărţi şi planuri, prin tehnici fotogrammetrice, 

se încadrează în categoria lucrărilor de fotogrammetrie. 

 

a.2.11.4 Metoda combinată 

La ridicările de teren se pot utiliza combinaţii de metode, cum sunt:  

- combinaţia între drumuire şi radiere;  

-  în nivelmentul geometric: metoda drumuirii, metoda radierii, combinata 

între aceste două, iar, în funcţie de formă, metoda profilelor, metoda pătratelor. 

Metoda drumuirii combinată cu metoda radierii este metoda cea mai 

întrebuinţată în nivelmentul geometric, datorită randamentului sporit. 

Apoi combinația dintre rezultatul reprezentării grafice a datelor numerice 

prin folosirea unui tip de scară pe ambele axe, fie pot combina două tipuri de 

scări, fie, în interiorul arealelor, se poate haşura, colora sau completa cu diferite 

semne sau inscripţii, metoda arealelor putându-se combina cu alte metode.  
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Categoriile de semne convenţionale se pot combina cu semnele 

geometrice, cu cele sub formă de litere (triunghiuri, pătrate, cercuri, cu litere în 

interiorul lor), care pot fi folosite în diferite culori sau haşuri.  

Pentru aplicarea metodei, mai întâi se realizează o serie de măsurători, se  

prelucrează valorile obţinute şi apoi se generalizează pentru a fi cartografiate. 

Lucrările de măsurători terestre, indiferent de metoda de lucru aleasă, 

constituie suporul întocmirii documentațiilor cadastrale prin care se determină 

suprafața terenurilor și construcțiilor. 

 

a.2.4. extrasul de plan cadastral, care constituie anexa la partea I a cărţii 

funciare 

extrasul de plan cadastral reprezintă secţiunea din planul cadastral, cu 

reprezentarea imobilului şi a celor învecinate, a dimensiunilor laturilor acestuia, 

la data ultimei actualizări a bazei de date grafice. Extrasul de plan cadastral se 

va elibera în format analogic sau digital, având ca suport ortofotoplanul, pe care 

se vor reprezenta imobilul în cauză şi cele vecine, dacă acestea există în baza de 

date grafică. Extrasul de plan cadastral se eliberează din oficiu, ca anexă la 

extrasul de carte funciară pentru imobilele gestionate în sistemul integrat de 

cadastru şi carte funciară 

 

a.3. înregistrarea în documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor 

- documente tehnice cadastrale, sunt documentele întocmite de către executant 

la finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru şi conţin informaţiile tehnice, 

juridice şi administrative despre imobile şi deţinători; 

Natură, 1. Lumea materială; univers, fire; totalitatea ființelor și a lucrurilor din 

Univers;  lumea fizică înconjurătoare, cuprinzând vegetația, formele de relief, 

clima. După natură = având ca model obiectele din realitate.  b)  în obiecte, în 

produse (nu în bani). 2. Ansamblul legilor după care se dezvoltă Universul; 

Universul considerat ca o forță activă, creatoare, condusă după anumite 

legi. 3 Caracter specific al unui lucru, însușire caracteristică; calitate. De natură 

să... = capabil să..., apt să..., potrivit să... Este în natura lucrurilor = este firesc, 

e de la sine înțeles. Sursa: DEX '98 (1998) 

 

a.4. Reprezentarea imobilelor pe hărți și planuri cadastrale 

- Harta este reprezentare grafică în plan orizontal a suprafeței pământului 

(totală sau  parțială), generalizată și micșorată conform unei anumite scări de 

proporție și întocmită pe baza unei proiecții cartografice. ◊ (În 

sintagmele) Harta fusurilor orare = hartă care indică limitele reale ale fusurilor 

orare. Hartă geologică = hartă pe care este reprezentată răspândirea diferitelor 

formații geologice. Hartă hidrologică = hartă pe care sunt reprezentate 

repartiția proprietăților fizice și chimice și condițiile de zăcământ ale apelor 

subterane. Hartă lingvistică = hartă rezultată din cartografierea faptelor de 

http://dexonline.ro/surse
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limbă. Hartă sinoptică = hartă făcută din 6 în 6 ore în care se înscriu 

principalele elemente meteorologice. Hartă de anomalii = hartă care indică 

abaterile (actuale) ale unor elemente meteorologice, față de valorile medii 

multianuale. Sursa: DEX '98 (1998); 

- Harta este reprezentarea grafică convenţională a întregii suprafeţe terestre 

sau a unei porţiuni mari din aceasta, redusă la o anumită scară, ţinându-se seama 

de curbura pământului; 

- Planul cadastral conţine reprezentarea grafică a limitelor imobilelor 

componente ale unui sector cadastral sau unitate administrativ-teritorială, 

realizată în sistemul de proiecţie naţional, precum şi identificatorii unici ai 

imobilelor. 

 

PLANUL IMOBILULUI CU VECINĂTĂŢILE  

Extrasul de plan cadastral din secţiunea planului cadastral, cu 

reprezentarea imobilului şi a celor învecinate, a dimensiunilor laturilor 

acestuia, la data ultimei actualizări a bazei de date grafice 

Extrasul de plan cadastral se va elibera în format analogic sau digital, având ca 

suport ortofotoplanul, pe care se vor reprezenta imobilul în cauză şi cele vecine, 

dacă acestea există în baza de date grafică. Extrasul de plan cadastral se 

eliberează din oficiu, ca anexă la extrasul de carte funciară pentru imobilele 

gestionate în sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară. 

 

a.5. Stocarea datelor pe suporturi informatice 

e-Terra (sistem informatic) sistem informatic integrat de cadastru şi carte 

funciară dezvoltat de IBM-Blominfo care are ca scop standardizarea şi 

automatizarea fluxurilor de lucru din cadrul Oficiilor de cadastru, care privesc 

avizarea şi recepţia documentaţiilor cadastrale întocmite pentru înscrierea în 

Cartea Funciară. e-Terra asigură construirea bazei de date grafice a cadastrului 

şi conversia cărţilor funciare din sistem analogic (formatul pe hârtie) în format 

digital (informatic). Sistemul are definite principii şi funcţii standard ce permit 

executarea operaţiunilor de cadastru şi carte funciară. Beneficiarii sistemului 

sunt birourile notariale, persoanele fizice şi juridice autorizate să execute lucrări 

de cadastru, instituţiile locale şi centrale, instituţiile bancare şi persoanele fizice. 

 

b. Identificarea și înregistrarea proprietarilor, a altor deținători legali de 

imobile și a posesorilor 
Proprietate, proprietăți, Stăpânire deplină asupra unui bun; (concr.) bun 

material stăpânit, mai ales pământ (agricol) sau imobil, în baza unui drept 

recunoscut. Sursa: DEX '98 (1998) 

Dreptul de proprietate se poate dobândi, în condițiile legii, prin convenție, 

moștenire legală sau testamentară, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei 

de bună-credință în cazul bunurilor mobile și al fructelor, prin ocupațiune, 

http://dexonline.ro/surse
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tradițiune, precum și prin hotărâre judecătorească, atunci când ea este translativă 

de proprietate prin ea înșăși. 

În cazurile prevăzute de lege, proprietatea se poate dobândi prin efectul 

unui act administrativ.  

Prin lege se pot reglementa și alte moduri de dobândire a dreptului  de 

proprietate. 

Cu excepția cazurilor anume prevăzute de lege, în cazul bunurilor 

imobile dreptul de proprietate se dobândește prin înscriere în cartea funciară, cu 

respectarea dispozițiilor prevăzute.  

 

POSESOR   

Persoana care posedă un imobil ca proprietar necontestat 

Până la proba contrară, posesorul este considerat proprietar, cu 

excepția imobilelor înscrise în cartea funciară. 

Posesorul poate exercita prerogativele dreptului de proprietate asupra 

bunului, fie în mod nemijlocit, prin putere proprie, fie prin intermediul unei alte 

persoane. 

 

POSESIA 

Este exercitarea în fapt a prerogativelor dreptului de proprietate asupra 

unui bun de către persoana care î l stăpânește și care se comportă ca un 

proprietar 

În cazul imobilelor proprietate privată, în situația în care nu există acte 

de proprietate asupra terenului, persoanele interesate pot solicita notarea 

posesiei în cartea funciară în baza documentației cadastrale de primă înscriere și 

a următoarelor înscrisuri: 

a) certificatul eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat 

imobilul, din care să rezulte că:  

- posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar;  

- imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în 

evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-

teritoriale;  

b) declaraţia pe propria răspundere a posesorului, dată în formă 

autentică, prin care acesta declară că:  

- posedă imobilul sub nume de proprietar;  

- este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza şi 

regimul matrimonial;  

- nu a înstrăinat sau grevat imobilul;  

- imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;  

- imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;  
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- imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi; în cazul în care imobilul este 

deţinut pe cote-părţi, toţi posesorii vor declara întinderea cotelor;  

- înscrisul doveditor al posesiei provine de la părţile semnatare ale 

acestuia; în cazul în care nu există înscris doveditor, va declara că nu deţine şi 

nu are cunoştinţă de existenţa unui astfel de înscris;  

c) înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este 

întocmit, atunci când acesta există;  

d) copie de pe actele de identitate şi stare civilă.  

În situația în care pe terenul cu privire la care s-a notat posesia sunt 

edificate construcții pentru care există acte de proprietate, dreptul de proprietate 

asupra acestora se va intabula în cartea funciară.  

 

NOTĂ 

În regiunile de carte funciară în care au fost aplicabile prevederile 

Decretului Lege nr. 115/1938, pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la 

cărţile funciare, în cazul în care proprietarii înscrişi în cărţile funciare nu 

sunt identificaţi cu ocazia realizării interviurilor la teren, dar există posesori, 

în fişele de interviu ale imobilelor şi în documentele tehnice, vor fi înscrişi 

posesorii 

 

PRECIZARE 

Pentru imobilele ai căror proprietari, posesori sau alți deținători nu au fost 

identificați, dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea 

unității administrativ-teritoriale. Această operaţiune se va realiza de către 

oficiul teritorial, cu ocazia înregistrării imobilelor în sistemul integrat de 

cadastru şi carte funciară 

Pentru imobilele împrejmuite sau neîmprejmuite, executantul va analiza 

actele de proprietate privitoare la aceste imobile, în vederea stabilirii suprafeţelor 

deţinute în plus faţă de suprafaţa înscrisă în actele de proprietate.  

În aceste cazuri, se va proceda astfel: 

a) în cazul imobilelor împrejmuite situate în zonele cooperativizate ori 

necooperativizate, se va înregistra suprafaţa măsurată indiferent de 

suprafaţa înscrisă în actele de proprietate;  

b) în cazul imobilelor neîmprejmuite situate în extravilanul zonelor 

cooperativizate, se va înregistra suprafaţa din titlul de proprietate;  

c) în cazul imobilelor neîmprejmuite din zonele necooperativizate, 

suprafaţa deţinută în plus faţă de actele de proprietate, va fi înscrisă în 

favoarea posesorului.  
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PRECIZARE 

Pentru suprafeţele deţinute în plus nu se vor forma imobile noi 

 

c. Furnizarea datelor necesare sistemului de impozite și taxe pentru 

stabilirea corectă a obligațiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de 

instituțiile abilitate 

Conform strategiei cadastrului României privind strategia națională 

pentru dezvoltare durabilă, realizarea unui sistem de evaluare a valorii 

impozabile a imobilelor în vederea justei impozitări a proprietății imobiliare, 

este cuprinsă ca problemă ce urmeză a se reglementa în orizontul 2013-2020.    

 

3.2.1.5. Documentații cadastrale 

Pentru întocmirea documentațiilor cadastrale se vor urma urătorii pași: 

j)  alegerea metodei de lucru; 

k) efectuarea măsurătorilor pentru realizarea reţelelor de îndesire şi ridicare în 

sistem naţional de proiecţie, ridicarea detaliilor planimetrice cadastrale aflate pe 

limita şi în interiorul imobilelor, culegerea atributelor, verificări şi validări ale 

datelor existente. În funcție de metodele și mijloacele de măsurare utilizate 

expertul va face dovada efectuării măsurătorilor, prin carnetul de teren, schița 

rețelei/vizelor, descrierea punctelor noi de îndesire și de ridicare, rapoarte GPS, 

măsurători în format RINEX, rapoarte referitoare la preciziile determinate. 

Toate informațiile și datele rezultate din măsurători trebuie arhivate, care este 

obligată să le prezinte la solicitarea oficiului teritorial. Dacă specialistul în 

măsurători nu prezintă informațiile solicitate, se prezumă că acesta nu a efectuat 

măsurători la teren;  

l) limitele imobilelor indicate de către proprietar vor fi analizate de expert 

conform actelor de proprietate, informațiilor preluate de la oficiul teritorial, a 

actelor existente la dosarul cauzei și a măsurătorilor efectuate. Natura 

împrejmuirilor se va menționa în planul de amplasament și delimitare la punctul 

„A. Date referitoare la teren”, la rubrica observații; 

m) specialistul în măsurători va determina toate elementele liniare/punctuale 

fixe existente la teren, din interiorul și vecinătatea imobilelor și le va reprezenta 

pe planul de amplasament și delimitare în format analogic și în fișierul .dxf; 

n) parcelele componente ale imobilului care au diferite categorii de folosinţă se 

pot determina și prin metode expeditive, asigurându-se închiderea pe suprafaţa 

imobilului şi se reprezintă pe planul de amplasament şi delimitare prin linii 

întrerupte şi coduri. În interiorul imobilului vor fi reprezentate numai parcelele 

care au categoriile de folosinţă în suprafaţă mai mare de 50 mp în intravilan şi 

mai mare de 300 mp în extravilan; 

o) pentru construcţiile situate în interiorul imobilelor se vor determina limitele 

construcţiilor permanente la nivelul solului;  

http://strategia.ncsd.ro/docs/comentarii/ogr.pdf
http://strategia.ncsd.ro/docs/comentarii/ogr.pdf
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p) prelucrarea datelor; 

q) valorile suprafeţelor se rotunjesc la metru pătrat. Nu se vor crea imobile cu 

suprafețe sub  1 mp. Suprafața utilă a încăperilor din unitățile individuale se 

determină cu două zecimale;  

r) întocmirea planului de delimitare și amplasament al  imobilului se face în 

format analogic şi digital.  

 

NOTĂ: 

Specialistul în măsurători este liber să aleagă orice sistem de coordonate și 

orice metodă pentru realizarea acestora 

 

Măsurătorile vor fi prelucrate astfel încât, în planul de delimitare și 

amplasament al  imobilului, coordonatele imobilelor să fie  transcalculate în 

sistemul naţional de referință.  

 

PRECIZARE: 

Rectificarea coordonatelor imobilelor înregistrate în planul cadastral se 

poate face la cererea persoanelor interesate sau din oficiu, de către oficiul 

de cadastru și publicitate imobiliară 

 

3.2.1.6. Înscrierea imobilelor în planul cadastral 

Această operațiune se realizează și se actualizează din oficiu, la cererea 

persoanelor interesate sau la inițiativa autorităților publice.  

 

Astfel avem: 

 

3.2.1.7 Lucrările de cadastru sporadic 

sunt executate la nivel de imobil, la cerere, în vederea înscrierii imobilului în 

evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, lucrări care sunt preluate la 

realizarea lucrărilor de cadastru sistematic, care se realizează la nivelul fiecărui 

imobil, la cerere, fac ca evidențele rezultate prin această procedură să creeze 

probleme, rezultate din mai multe cauze: 

- metodelor de lucru utilizate; 

- informații tehnice incomplete; 

- calitatea îndoielnică profesională a specialiștilor din domeniu;  

- lipsa reperilor la care să se raporteze fiecare măsurătoare pe care se 

realizează fiecare lucrare de specialitate; 

- lipsa dotărilor tehnice performante; 

- interpretarea neunitară a unor norme care ar trebui să conducă la realizarea 

unui sistem unitar; 

- etc. 
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 Cea mai mare problemă o reprezintă calitatea personalului care lucrează 

în domeniu. 

Procedurile privind întocmirea documentațiilor cadastrale sunt 

reglementate prin regulamentul privind conținutul, modul de întocmire și 

recepție a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară 

aprobat prin Ordinul nr. 634/2006 cu modificările și completările ulterioare. 

 

3.2.1.8. Tipuri de lucrări ce se întocmesc la cerere, în cadrul lucrărilor de 

înregistrare sporadică: 

 

A. Flux integrat cadastru - carte funciară 

1. Prima înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară 

2. Înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate  

3. Înscrierea actualizării informațiilor tehnice 

3.1 Înscrierea unei construcții definitive, edificată pe un teren înscris în cartea 

funciară  

3.2 Radierea unei  construcții edificată pe un teren înscris în cartea funciară  

3.3 Documentația cadastrala de modificare limită 

3.4 Documentația cadastrala de modificare suprafață 

3.5 Documentația cadastrala de actualizare a categoriei/destinației de folosință 

pentru imobile înscrise în cartea funciară 

3.6 Documentație de rectificare a erorii de înregistrare în planul cadastral digital. 

Suprapunerea virtuală. Suprapunerea reală.  

3.7 Documentația cadastrala de actualizare a oricăror altor informații tehnice cu 

privire la imobil 

4. Condominiu 

5.  Înscrierea posesiei 

6. Înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a imobilelor aflate în 

evidența unui teritoriu administrativ, al căror amplasament este pe un alt teritoriu 

administrativ 

 

B. Flux întrerupt  

1. Înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a diferențelor de suprafață 

în baza certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca 

proprietar 

2. Înscrierea modificărilor intervenite ca urmare a alipirii/dezlipirii imobilelor  

3. Apartamentarea/subapartamentarea/reapartamentarea  

3.1. Documentație de apartamentare a unei construcții – condominiu pentru 

înființarea unei unități individuale 

3.2. Documentație de subapartamentare unitate individuală/alipire unitate 

individuală 
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3.3. Documentație de reapartamentare 

3.4. Documentație de sistare a apartamentării/condominiu 

4. Încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune din clădirile cu 

mai multe etaje sau apartamente 

4.1. Dispoziții generale 

4.2. Procedura privind înscrierea mansardei în evidențele de cadastru și carte 

funciară, în cazul extinderii condominiului prin mansardare  

5. Intabularea dreptului de proprietate publică și a drepturilor reale 

corespunzătoare acestuia  

6. Intabularea dreptului de ipotecă și a privilegiului imobiliar 

7. Înscrierea actelor de executare silită imobiliară 

8. Intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor aduse ca aport la 

capitalul social al unei societăți comerciale sau ca urmare a reorganizării 

persoanei juridice 

9.   Radierea drepturilor reale din cartea funciară 

10. Procedura înscrierii provizorii a drepturilor reale 

11. Notarea/radierea actelor și faptelor juridice 

12. Renunțarea la dreptul de proprietate 

Notă:  

Modificările dispoziţiilor Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi publicităţii 

imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale noului 

Cod civil, ale noului Cod de procedură civilă şi ale altor reglementări cu 

incidenţă asupra activităţii specifică, impune o reașezare și statuare a mai 

multor reglementări, ca rezultat al practicii din teritoriu. Astfel tipurile de 

lucrări astfel definite au fost preluate din proiectele supuse dezbaterii  

publice, ca rezultat al intenției de fluidizare și uniformizare a sistemului. 

Evident că este posibil ca odată cu publicarea în Monitorul Oficial să apară 

unele modificări, însă disfuncționalitățile constatate în practică,  impun o 

sistematizare, a acestor tipuri de lucrări, care de regulă se și aplică în acestă 

formă, în practică, chiar și fără o prevedere expresă în norma tehnică, ținând 

cont că legea dispune în sensul respectiv.  

Creativitatea bazată pe reglementările legale în vigoare, prin conexarea 

prevederilor din acte normative conexe în mod obligatoriu trebuie să conducă 

la soluții pentru rezolvarea problemelor din domeniu. 

De altfel  uniciatatea fiecărui imobil necesită un tratament special, o analiză 

specifică care să conducă la soluția potrivită pentru identificarea 

amplasamentului și determinarea atributelor acestuia, care în final trebuie să 

reflecte realitatea din teren. 

In cazul lucrărilor de înregistrare în cadastru și în cartea funciară realizate 

la cererea persoanelor interesate, dacă suprafața din măsurători este diferită de 

suprafața înscrisă în cartea funciară, de cea din documentația cadastrală 

precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau de suprafața din actele 
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de proprietate, cererea de recepție și înscriere în cartea funciară se soluționează 

astfel: 

a) dacă suprafața din măsurători este mai mică, atunci suprafața din 

măsurători se înscrie în cartea funciară în baza documentației cadastrale și 

a declarației proprietarului; 

b) dacă suprafața din măsurători este mai mare în proporție de până la 10% 

inclusiv, în cazul terenurilor din intravilan, și de până la 5% în cazul 

terenurilor din extravilan, atunci suprafața din măsurători se înscrie în 

cartea funciară în baza documentației cadastrale și a declarației 

proprietarului; 

c) dacă suprafața din măsurători este mai mare decât procentul stabilit la lit. 

b), se va depune certificatul privind atestarea posesiei.  

In cazul proprietății private, în lipsa actelor de proprietate asupra 

terenurilor, la cererea persoanelor interesate, se va putea nota posesia în baza 

certificatului de posesie și a unei documentații cadastrale. 

 

UZUCAPIUNEA! 

Drepturile reale care pot fi dobândite în temeiul uzucapiunii vor rămâane 

valabil dobândite, dacă titularul dreptului le-a posedat cu buna-credință, 

potrivit legii, timp de 5 ani de la înscrierea posesiei în cartea funciară 

 

OBSERVAȚIE! 

O specificitate la înregistrarea sporadică este cea legată de situațiile în care 

suprafețele rezultate din măsurători diferă față de cea înscrisă în actul de 

proprietate 

 

Așa s-a născut procedura administrativă de înscriere în cartea funciară, 

la cererea  persoanelor interesate, a imobilului pentru care suprafața măsurată 

este mai mare cu până la 5% în extravilan sau cu până la 10% în intravilan, 

operaținune reglementată prin Ordinul nr. 40/2013. 

Prin această reglementare se pun în evidență situații legate de imobilele 

situate în intravilanul localităților și cele situate în extravilan.  

 

Astfel avem: 

C.Prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în intravilan 

a cărui suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 10% 

inclusiv față de cea înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispozițiilor 

Decretului - Lege nr. 115/1938 sau față de cea din actul de proprietate, se 

realizează în baza documentației cadastrale de prima înscriere care va conține 

suplimentar și următoarele documente: 
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a) declarația pe propria răspundere a proprietarului dată în fata persoanei 

autorizate - în cazul imobilului împrejmuit ale cărui limite sunt materializate 

prin elemente stabile în timp, clar identificabile; 

b) declarația pe propria răspundere a proprietarului dată în fața persoanei 

autorizate și un proces verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii 

imobilului vecin față de care limita nu este materializată cu gard sau limita nu 

este delimitată printr-un detaliu liniar stabil in timp (canal, curs de apă, drum 

etc.) - în cazul imobilului neîmprejmuit sau parțial împrejmuit; 

 

D.Prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în extravilan 

a cărui suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 5% 

inclusiv față de cea înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispozițiilor 

Decretului - Lege nr. 115/1938 sau cea din actele de proprietate, se realizează în 

baza documentației cadastrale de prima înscriere care va conține suplimentar și 

următoarele documente: 

a) declarația pe propria răspundere a proprietarului dată în fața persoanei 

autorizate - în zonele de aplicare a legilor proprietății, dacă există plan 

parcelar recepționat de oficiul teritorial; 

b) declarația pe propria răspundere a proprietarului datǎ în fata persoanei 

autorizate și un proces verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii 

imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este 

delimitată de un detaliu liniar stabil în timp (canal, curs de apa, drum etc.) - în 

cazul imobilului neîmprejmuit sau parțial împrejmuit. 

 

E. În cazurile în care sunt deschise cărți funciare în temiul Legii nr. 7/1996, 

modificată, procedura este după cum urmează: 

 

E.1. Pentru imobile situate în intravilan:  

Modificarea suprafeței unui imobil pentru care suprafața rezultată din 

măsurători este mai mare cu până la 10% inclusiv față de cea înscrisă în cartea 

funciară, se realizează în baza documentației cadastrale de modificare a 

suprafeței, care va conține urmatoarele documente: 

a) declarația autentică a proprietarului - în cazul imobilului împrejmuit și 

materializat prin elemente stabile în timp; 

b) declarația autentică a proprietarului și un proces verbal de vecinătate, semnat 

de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu 

limita care nu este delimitată de un detaliu liniar stabil în timp (canal, curs de 

apa, drum etc.) – în cazul imobilului neîmprejmuit sau parțial împrejmuit. 

E.2. Pentru imobile situate în extravilan:  

Modificarea suprafeței unui imobil pentru care s-a deschis deja carte funciară și 

pentru care suprafața rezultată din măsurători este mai mare cu până la 5% 
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inclusiv față de cea înscrisă în cartea funciară, se realizeazǎ în baza 

documentației cadastrale de modificare a suprafeței, care va conține și 

următoarele documente: 

a) declarația autentică a proprietarului - în zonele de aplicare a legilor 

proprietății, dacă existǎ plan parcelar recepționat de oficiul teritorial; 

b) declarația autentică a proprietarului și un proces verbal de vecinătate, semnat 

de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu 

limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, 

drum etc.) - în cazul imobilului neîmprejmuit sau parțial împrejmuit. 

 
3.2.1.9. LUCRĂRI DE CADASTRU SISTEMATIC 

se realizează la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, pe sectoare 

cadastrale; 

 

În cadastru sistematic este extrem de important de a se înțelege unitar 

semnificația următorilor termeni 

a Imobilul este terenul, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi 

administrativ-teritoriale, aparţinând unuia sau mai multor proprietari, 

care se identifică în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru printr-un 

identificator unic; 

b Deţinătorul de imobil este titularul dreptului de proprietate, al altor 

drepturi asupra acestuia sau cel care, potrivit legii civile, are calitatea de 

posesor ori deţinător precar; 

c Fişa de date este un document de lucru, ce conţine informaţii despre 

imobil preluate de la oficiul teritorial ori din alte surse şi care se 

completează cu informaţiile obţinute în urma lucrărilor tehnice la teren; 

d Documentele tehnice ale cadastrului sunt documentele întocmite de 

către executant la finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru şi conţin 

informaţiile tehnice, juridice şi administrative despre imobile şi 

deţinători;  

e Registrul cadastral al imobilelor este documentul tehnic care conţine 

informaţiile textuale de natură tehnică şi juridică ale imobilelor 

identificate în urma lucrărilor sistematice de cadastru;  

f Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al 

posesorilor şi al altor deţinători este documentul tehnic care cuprinde 

lista ordonată alfabetic a deţinătorilor imobilelor şi elementele de 

identificare a imobilelor în planul cadastral; 

g Planul cadastral conţine reprezentarea grafică a limitelor imobilelor 

componente ale unui sector cadastral sau unitate administrativ-

teritorială, realizată în sistemul de proiecţie naţional, precum şi 

identificatorii unici ai imobilelor; 
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h Fişier cgxml este fişierul având structura XML definită de ANCPI 

pentru reprezentarea datelor tehnice şi juridice (textuale şi grafice) 

aferente imobilelor identificate în cadrul lucrărilor de cadastru 

sistematic. Structura fişierului cgxml este descrisă în Anexa nr. C6.9 la 

Regulament; 

i Numărul cadastral este identificatorul unic al cărui atribut este un 

număr natural (de la 1 la n), atribuit imobilului de către oficiul de 

cadastru şi publicitate imobiliară, cu ocazia înregistrării acestuia în 

sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.  

 

A. SCOPUL LUCRĂRILOR SISTEMATICE A CADASTRULUI 

Lucrările sistematice de cadastru constituie un ansamblu de activităţi, care au ca 

scop: 

a) identificarea în teren a imobilelor, măsurarea, descrierea şi înregistrarea 

lor în documentele cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi 

informatice; 

b) identificarea deţinătorilor legali ai imobilelor, colectarea actelor de 

proprietate, verificarea publică a datelor colectate şi corectarea erorilor, în 

vederea înscrierii în cartea funciară. 

 

 

NOTĂ: 

Lucrările sistematice de cadastru se pot realiza pentru întreg teritoriul unei 

unităţi administrativ-teritoriale, sau pentru unul sau mai multe sectoare 

cadastrale 

 

La finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru se întocmesc documentele 

tehnice ale cadastrului.  

 

Documentele tehnice ale cadastrului sunt: 

a) Planul cadastral  conţine reprezentarea grafică a limitelor imobilelor 

componente ale unui sector cadastral sau unitate administrativ-

teritorială, realizată în sistemul de proiecţie naţional, precum şi 

identificatorii unici ai imobilelor 

b) Registrul cadastral al imobilelor este documentul tehnic care conţine 

informaţiile textuale de natură tehnică şi juridică ale imobilelor 

identificate în urma lucrărilor sistematice de cadastru 

c) Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al 

posesorilor și al altor deținători este documentul tehnic care cuprinde 

lista ordonată alfabetic a deţinătorilor imobilelor şi elementele de 

identificare a imobilelor în planul cadastral 
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PRECIZARE 

Documentele tehnice se întocmesc pe sectoare cadastrale 

 

Începerea lucrărilor sistematice de cadastru se stabileşte prin ordinul 

directorului general al Agenţiei Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, şi cuprinde identificarea unităţii administrativ-teritoriale şi a 

sectorului sau, după caz, a sectoarelor cadastrale, în care se vor desfăşura 

lucrările. 

Procedura detaliată de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru s-a 

aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei 

Naţionale, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 

45 bis, respectiv Ordinul nr. 1/2014 privind aprobarea Specificațiilor tehnice 

pentru lucrări de  înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de 

cadastru și carte funciară conținute în documentațiile de atribuire a 

contractelor pentru lucrări de cadastru 

 

Principalele etape de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru sunt: 

a) organizarea şi desfăşurarea campaniei de informare publică la nivel naţional 

şi local având ca scop înştiinţarea cetăţenilor cu privire la începerea 

lucrărilor sistematice de cadastru; 

b) realizarea lucrărilor premergătoare cadastrului: identificarea limitelor 

unităţii administrativ-teritoriale, stabilirea sectoarelor cadastrale, analizarea 

şi integrarea informaţiilor preluate de la oficiul teritorial, primărie sau alte 

instituţii ori din alte surse; 

c) derularea lucrărilor de specialitate: identificarea amplasamentelor 

imobilelor, realizarea măsurătorilor cadastrale, identificarea deţinătorilor 

legali ai imobilelor şi colectarea actelor de proprietate; 

d) sesizarea camerei notarilor publici de către oficiul teritorial, în cazul 

succesiunilor nedezbătute, în vederea repartizării cauzei succesorale 

notarului public competent; 

e) actualizarea informaţiilor culese din teren cu cele din înregistrarea sporadică 

şi întocmirea documentelor tehnice cadastrale; 

f) recepţia documentelor tehnice cadastrale de către oficiul teritorial; 

g) publicarea şi afişarea documentelor tehnice cadastrale; 

h) înregistrarea şi soluţionarea contestaţiilor privind calitatea de posesor şi a 

cererilor de rectificare a documentelor tehnice cadastrale; 

i) actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului, în urma soluţionării 

cererilor de rectificare şi ca urmare a integrării lucrărilor sporadice 

înregistrate în perioada de publicare; 
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j) eliberarea de către notarul public a certificatelor pentru înscrierea în cartea 

funciară a posesorilor ca proprietari; 

k) închiderea lucrărilor sistematice de cadastru, în vederea înscrierii în cartea 

funciară;  

l) deschiderea noilor cărţi funciare; 

m) închiderea vechilor evidenţe prin ordin al directorului general al Agenţiei 

Naţionale; 

n) comunicarea încheierii de înscriere, a extrasului de carte funciară pentru 

informare şi a extrasului din noul plan cadastral; 

o) arhivarea documentelor care stau la baza înregistrării imobilelor în cadastru 

şi în cartea funciară. 

În cadrul lucrărilor tehnice de cadastru se utilizează reprezentarea grafică 

a limitelor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a limitelor 

intravilanelor deţinute de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, 

denumite în continuare oficii teritoriale. Aceste limite sunt cele folosite de către 

oficiile teritoriale în activitatea de recepţie a documentaţiilor cadastrale 

întocmite la cererea persoanelor interesate, în vederea înscrierii în cartea 

funciară. 

 Prin înregistrarea sitematică a cadastrului, respectiv a fiecărui imobil 

din sectorul supus înregistrării, se realizeză un sistem unitar de evidență tehnică 

și juridică, prin care se rezolvă problemele suprafeței rezultate din măsurători. 

Tot prin acestă procedură se identifică proprietarii, dar și posesorii 

conform reglementărilor legale în vigoare. 

 

IMPORTANT! 

In cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, în cartea funciară se 

înregistrează suprafețele rezultate din măsurători 

In cazul imobilelor împrejmuite se înscrie suprafața determinată prin 

măsurători, indiferent de zona în care imobilele sunt situate (zona 

cooperativizată sau necooperativizată). Prin excepție, în cazul imobilelor 

împrejmuite situate în extravilanul zonelor cooperativizate, se aplică prevederile 

stabilite pentru imobilele neîmprejmuite, la litera b).  

In cazul imobilelor neîmprejmuite:  

a) situate în intravilan, în cartea funciară se înscrie suprafața determinată 

prin măsurători în favoarea proprietarului, iar în lipsa actelor de proprietate, în 

favoarea posesorului;  

b) situate în extravilan care au facut obiectul legilor fondului funciar, în 

cartea funciară se înscrie suprafața din Titlul de proprietate iar aceste imobile nu 

fac obiectul procedurii atestării posesiei, prevazută de art. 13 din Lege privind 

calitatea de „proprietar necontestat va fi înscrisă în cartea funciară pe baza 

procedurii certificării de fapte îndeplinite de notarul public, procedura prin 

care se constată cǎ posesorul este considerat proprietar”. In acest caz, 
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surplusul de teren rămâne la dispoziția comisiei locale, care poate opta pentru 

constituirea rezervei sau poate atribui diferența de teren proprietarilor din tarla, 

în baza hotărârii comisiei, după soluționarea eventualelor contestații;  

c) situate în zonele necooperativizate, în cartea funciară se înregistrează 

suprafața măsurată, iar pentru suprafața deținută în plus față de actele de 

proprietate se înscrie posesorul. In cazul în care nu există acte de proprietate, 

pentru suprafața determinată prin masurători se înscrie posesorul.  

   

3.2.1.10. Particularități ale sistemului de înregistrare sistematică a 

cadastrului 

-   Lucrările tehnice de cadastru se realizeaza utilizând reprezentarea grafică a 

limitelor unităților administrativ-teritoriale, precum și a limitelor intravilanelor, 

deținute de oficiile teritoriale;  

- Hotarele unităților administrativ-teritoriale sunt delimitate și marcate de 

către comisia de delimitare, stabilită în acest scop prin ordin al prefectului,  

- Delimitarea unitatilor administrativ-teritoriale se face prin materializarea la 

teren a limitelor recunoscute de către acestea, în condițiile legii; 

- Hotarele menționate în procesele-verbale de delimitare semnate de membrii 

comisiei și recunoscute reciproc de către reprezentanții unităților administrativ-

teritoriale devin oficiale și sunt utilizate în activitatea autorităților și instituțiilor 

publice centrale și locale; 

- In cazul în care limitele unităților administrativ-teritoriale sunt contestate, 

până la soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiilor care sunt deduse 

judecății, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale vor folosi limitele 

unităților administrativ-teritoriale utilizate de oficiile teritoriale în activitatea de 

recepție a documentatiilor cadastrale și de înscriere în cartea funciară; 

- In cazul în care limitele unităților administrativ-teritoriale sunt necontestate, 

acestea rămân definitive și reprezintă limitele oficiale ale respectivei unități 

administrativ-teritoriale; 

- Modificarea limitelor teritoriale ale unităților administrativ-teritoriale 

privește înființarea, reînființarea sau reorganizarea unităților administrativ-

teritoriale, care se organizeaza potrivit legii; 

- În caz de neînțelegere, Prefectul județului va deschide acțiunea prin care va 

crea cadrul procesual prin care se va definitiva procesul de recunoaștere a 

hotarlui, Hotărârea Instanței de Judecată ținând loc de proces verbal de 

recunoaștere a hotarului;  

- Decizia nr. 393/2013 a Curții Constituționale,  referitoare la excepția de 

neconstituționalitate a dispozițiilor art. II teza ultimă din Legea nr. 133/2012 

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2010 privind 

modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 

7/1996, extrase prin care se fac clarificări cu privire la finalizarea întocmirii 
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proceselor verbale de vecinătate care constituie acțiunea prealabilă privind 

întocmirea dosarului de delimitare a hotarelor UAT-urilor; 

- În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru și cartea funciară, 

reprezentarea grafică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau 

topografic și în cartea funciară poate fi corectată fără acordul proprietarilor, în 

situația în care aceasta nu coincide cu situatia reală constatată la teren; 

-  Cu ocazia realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pentru 

care au fost emise titluri de proprietate potrivit legilor de restituire a 

proprietăților funciare, dacă la nivelul unei tarlale se constată, în urma realizării 

măsurătorilor, un deficit de suprafață, diferența de teren dintre suprafața înscrisă 

în actul de proprietate și cea existentă în teren în acea tarla poate fi alocată în 

altă tarla din cadrul unității administrativ-teritoriale, cu acordul proprietarului în 

cauză, exprimat prin înscris încheiat în formă autentică notarială, ținând seama 

de situația de fapt și pe baza planului parcelar modificat de persoana autorizată 

să execute lucrări de cadastru; 

- Planul parcelar astfel modificat se aprobă prin hotărâre a comisiei locale 

pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, după soluționarea 

contestațiilor. In cazul în care imobilul a fost înstrăinat, la înscrierea în 

documentele tehnice cadastrale și în cartea funciară va fi suficientă prezentarea 

ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobilul în cauză; 

- In cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică în cartea funciară se înscriu 

suprafețele rezultate din măsurători; 

- Documentele tehnice ale cadastrului se întocmesc pentru fiecare sector 

cadastral și evidențiază situația de fapt constatată de comisia care a desfășurat 

lucrările de cadastru și constituie temeiul înregistrării din oficiu a imobilelor în 

evidențele de cadastru și în cartea funciară; 

- Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentelor tehnice ale 

cadastrului și pentru corespondența acestora cu realitatea din teren, precum și 

pentru identificarea limitelor imobilelor în concordanță cu actele juridice puse la 

dispoziție de deținători revine persoanei autorizate să execute lucrări de 

specialitate; 

- In cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, ca urmare a finalizării 

lucrarilor de înregistrare sistematică pe unitatea administrativ-teritorială 

respectivă, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară.  

 

LIMITE JURIDICE! 

Dovada delimitării unui imobil față de alte imobile se face numai cu 

extrasul din planul cadastral. 

 

OBSERVAȚIE! 

Ca experți din domeniul topografiei, cadastrului și geodeziei la realizarea 
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expertizelor trebuie să utilizăm procedurile privind înregistrarea 

sistematică a cadastrului, care este singura care produce produse topo-

cadastrale cu limite juridice, așa cum trebuie să rezulte și din expertiele 

care stau la baza emiterii Hotărârilor Instanțelor de Judecată 

 

 

 

 

3.2.1.11  Sistemele informaţionale specifice domeniului de activitate 

(Cadastre de specialitate) 

  Potrivit art. VIII din O.U.G. nr. 41/2004,  sintagma „cadastru de 

specialitate”, se redefineşte ca „sistem informaţional specific domeniului de 

activitate” din cadrul domeniilor specifice de activitate. 

        Sistemele informationale specifice domeniilor de activitate se realizeaza de 

catre autoritatile publice centrale care răspund de domeniile respective.  

Complexitatea sistemelor de evidenţe din domenii diferite de activitate, 

care stau la baza băncilor de date necesare analizei evidenţei în  economia de 

piaţă conduc la necestiatea realizării sistemelor informaţionale specifice pe 

domenii de activitate. 

Sistemele informaţionale specifice domeniului de activitate sunt 

subsisteme de evidenţă şi inventariere sistematică din punct de vedere tehnic şi 

economic a bunurilor imobile, specifice unor domenii de activitate, cu scopul 

administrării lor raţionale. 

Sistemul informaţional este ansamblu de procedee şi mijloace de 

colectare, prelucrare şi transmitere a informaţiei necesare procesului de 

conducere a întreprinderilor, instituţiilor, ministerelor etc. 

Dintre acestea se disting: 

3.2.1.11.1 Sistemul informaţional specific domeniului agricol. 

Reprezintă fostul cadastru agricol, având ca obictiv evidenţa şi inventarierea 

sistematică a terenurilor agricole pe categorii şi subcategorii de folosinţă, 

specificând natura solului, panta, pretabilitatea la anumite culturi, clasa de 

calitate, venitul net etc.; 
Câteva norme tehnice care conduc la realizarea sistemului specific domeniului agricol 

- Ordin nr. 212/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice de întocmire a proiectelor de organizare a 

teritoriului exploatațiilor agricole; 

- Ordin nr. 65/145/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire a cadastrului 

amenajărilor de îmbunatățiri funciare; 

- Ordin nr. 278/2011, privind aprobarea Programului național privind realizarea Sistemului 

național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Normelor de conținut pentru studiile 

pedologice și agrochimice elaborate în vederea realizării și reactualizării periodice a Sistemului 

județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură; 

- Ordinul nr. 470/2003, pentru aprobarea Metodologiei de realizare și de întreținere a cadastrului 

viticol; 

- Hotărâre de Guvern nr.  695/2006, privind organizarea și gestionarea sistemului informațional 

pentru agricultură și silvicultură 
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3.2.1.11.2 Sistemul informaţional specific domeniului forestier. 

Reprezintă evidenţa şi inventarierea sistematică a fondului forestier naţional şi a 

amenajamentelor silvice, specificând suprafaţa, esenţa lemnoasă, vârsta, 

consistenţa masei lemnoase etc., precum şi informaţii referitoare la sol, relief şi 

climă; 
- Hotărâre de Guvern nr.  695/2006, privind organizarea și gestionarea sistemului informațional 

pentru agricultură și silvicultură 

3.2.1.11.3 Sistemul informaţional specific din domeniul căilor ferate. 

Reprezintă  evidenţa şi inventarierea terenurilor, construcţiilor, instalaţiilor şi 

stării reţelei feroviare; 
- Ordinul  nr. 788/2002, modificat pentru aprobarea Normelor metodologice privind executarea 

lucrărilor de cadastru de specialitate al căilor ferate;  

3.2.1.11.4 Sistemul informaţional specific din domeniul drumurilor. 
Reprezintă evidenţa şi inventarierea terenurilor, construcţiilor, instalaţiilor şi 

stării reţelei de drumuri; 
- Ordin nr. 496/1998, privind aprobarea Metodologiei pentru executarea lucrărilor de cadastru 

al drumurilor publice; 

3.2.1.11.5 Sistemul informaţional specific din domeniul porturilor. 
Reprezintă evidenţa şi inventarierea sistematică a terenurilor, construcţiilor, 

instalaţiilor, căilor de transport, reţelelor subterane şi supraterane, platformelor 

tehnologice etc., care deservesc unităţile portuare; 

3.2.1.11.6 Sistemul informaţional specific din domeniul 

aeroporturilor. Reprezintă evidenţa şi inventarierea sistematică a terenurilor, 

construcţiilor, instalaţiilor, căilor de transport, reţelelor subterane şi supraterane 

etc., care deservesc aeroporturile; 

3.2.1.11.7 Sistemul informaţional specific din domeniul apelor. 
Reprezintă  evidenţa şi inventarierea apelor, a terenurilor acoperite de ape şi 

stuf, precum şi a instalaţiilor care le deservesc, organizate pe bazine 

hidrografice, specificând suprafaţa, calitatea, folosinţa, instalaţiile de transport 

şi exploatare, de protecţie şi ameliorare a calităţii, precum şi condiţiile de relief 

şi climă; 
- Ordin nr. 1276/2005 privind aprobarea Metodologiei de organizare, păstrare  și gestionare a 

Cadastrului apelor din România; 

3.2.1.11.8 Sistemul informaţional specific din domeniul fondului 

imobiliar. Reprezintă evidenţa şi inventarierea imobilelor din localităţi, 

specificând pentru construcţii folosinţa, materialele de construcţie, structura, 

regimul de înălţime, fundaţia, suprafaţa, dotările, starea; 
- Hotărârea de Guvern nr. 818/2006, privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului 

nr. 521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea sistemului 

informațional specific domeniului imobiliar-edilitar și băncilor de date urbane; 

- Ordin nr. 90/1997, al ministerului lucrărilor publice și amenăjarii teritororiului și al 

președintelui Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie pentru aprobarea 

Metodologiei privind  executarea lucrărilor de conducere a cadastrului imobiliar în localițăți; 

3.2.1.11.9 Sistemul informaţional specific din domeniul reţelelor 

edilitare. Reprezintă (apă, canalizare, termoficare, gaz, electrice, telefonice) - 
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evidenţa şi inventarierea reţelelor edilitare şi a instalaţiilor care le deservesc, 

specificând amplasamentele, traseele, dimensiunile, materialele de construcţii, 

parametrii tehnici, starea. 
- Ordinul nr. 1645/1997, pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de 

cadastru energetic; 

- Ordinul nr.2393/1997  pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de 

cadastru energetic; 

 

- Ordinul nr. 91/1997 al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului și al 

președintelui Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie pentru  aprobarea 

Metodologiei privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului rețelelor; 

3.2.1.11.10  Sistemul informaţional specific din domenii speciale 
- Ordinul nr. 197/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind executarea lucrărilor 

de cadastru de specialitate în domeniul extractiv minier; 

- Ordinul nr. 12/2014 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naționale și al 

directorului - Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie nr. M.71/1.043/2001 

pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru pentru bunurile 

 imobile aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naționale; 
- Instructiuni nr. 549/2008, privind organizarea cadastrului pentru structurile din Ministerul 

Internelor și Reformei Administrative; 

Atributele care se vor ataşa entităţilor grafice se vor încarca într-o bază  

de date care trebuie să asigure conținutul registrelor cadastrale. 

 Abordarea detaliată a Sistemelor informaţionale, specifice domeniilor de 

activitate, se poate face ţinând cont de importanţa pe care o prezintă acestea în 

economie.  

 

3.3. Lucrări topo-cadastrale 
 

În cadrul expertizelor tehnice judiciare se întocmesc lucrări topo - 

cadastrale care constau în:  

3.3. a) măsurători pentru realizarea rețelelor geodezice de îndesire și ridicare în 

sistem național de proiecție Stereografic 1970, ridicarea detaliilor planimetrice 

cadastrale aflate pe limita și în interiorul imobilului, culegerea atributelor, 

verificări și validǎri ale datelor existente. Punctele rețelei de ridicare vor fi 

materializate, conform normelor tehnice pentru introducerea cadastrului, prin 

țăruși metalici în intravilan și țăruși de lemn în extravilan, a caror descriere 

topografică trebuie să se regăsească în documentație. Acestea vor fi vopsite cu 

vopsea roșie.  

3.3. b) La ridicarea detaliilor planimetrice, se va avea în vedere:  

   - limitele imobilelor să se determine la jumătatea grosimii gardului, cu 

excepția cazurilor în care cei doi proprietari vecini indică altceva; în plan la 

rubrica mențiuni, „Date referitoare la teren”, se va nota dacă imobilul este sau 

nu împrejmuit;  

   - pentru construcțiile situate în interiorul imobilelor să se determine limitele 

construcțiilor permanente la nivelul solului.  
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Se va calcula suprafața construită desfășurată, stabilită conform 

prevederilor Codului fiscal, prin însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor 

nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la 

subsol, exceptând suprafețele podurilor care nu sunt utilizate ca locuință și 

suprafețele scărilor și teraselor neacoperite. Această suprafață se va nota în plan 

la rubrica mențiuni, la capitolul „Date referitoare la construcții”.  
 

 

3.3.1.Semnele de necomunitate 

Semnul de necomunitate a zidului este atunci când culmea acestuia este 

dreapta și perpendiculară spre un fond și înclinată spre celalalt fond. Zidul este 

prezumat a fi în proprietatea exclusivă a proprietarului fondului catre care este 

înclinată coama zidului. 

Existǎ semnul de necomunitate a șanțului, atunci când pământul este 

aruncat ori înalțat exclusiv pe o parte a șanțului. Șanțul este prezumat a fi în 

proprietatea exclusivă a proprietarului fondului pe care este aruncat pământul. 

Alte semne de necomunitate sunt orice alte semne care fac să se 

prezume că zidul a fost construit exclusiv de unul dintre proprietari. 

Dacă se constată neconcordanțe, erori sau greșeli ori se impun unele 

concluzii cu privire la utilizarea datelor, ele vor fi explicitate și argumentate în 

descrierea  lucrărilor topografice și geodezice. 

O ALEGERE, CARE N-AR TREBUI SĂ FIE ALEATORIE, CI 

OBLIGATORIE! 

Dacă la recepţia documentaţiilor cadastrale sau la actualizarea bazei de 

date grafice se constată că, în planul cadastral în format digital, sunt 

imobile reprezentate cu suprapunere totală sau parţială, inspectorul poate 

convoca persoanele autorizate care au executat documentaţiile, pentru 

verificarea la teren şi stabilirea tipului de suprapunere, reală sau virtuală  

 

3.3.2.SUPRAPUNERI 

3.3.2.1. Suprapunerea virtuală 

Reprezintă existența în baza de date grafică a oficiului teritorial de 

cadastru, este o suprapunere generată de erori de măsurare și prelucrare a 

datelor 

 

IMPORTAT! 

Modificarea se poate opera fără acordul proprietarului, în situația în care 

operațiunea de repoziționare presupune rotația, translația, modificarea 

geometriei sau modificarea suprafeței cu un procent de până la +/- 2% 

inclusiv din suprafața imobilului existent in baza de date. Aceste prevederi 

se aplică în cazul în care imobilul este împrejmuit și/sau există plan 

parcelar recepționat  

doc:1030057102/1
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3.3.2.2. Suprapunerea reală  

Reprezintă suprapunerea efectivă în teren datorată existenței mai multor 

acte juridice diferite pentru același amplasament, identificării diferite a 

limitei comune sau lipsei materializării limitei la momentul identificării.             

 

3.3.2.3. Întocmirea documentațiilor topo-cadastrale privind stabilirea și 

evaluarea imobilelor 

 

Evaluarea unui imobil nu se rezumă la o singură operațiune, respectiv 

determinarea valorii unui imobil. 

Acestă activitate de fapt constituie fundamentul realizării sistemului 

unitar de cadastru și carte funciară ca sistem de importanță națională, care se 

bazează prin trei cele funcții ale cadastrului: tehnică, economică și juridică.  

Expertul din domeniul topografiei, cadastrului și geodeziei, răspunde 

pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea 

întocmirii documentaţiei și corespondenţa acesteia cu realitatea din teren şi cu 

actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziţie de proprietar 

precum și pentru determinarea atributelor imobilului. 

Atribut, atribute, Însușire inseparabilă a unui obiect sau a unui fenomen, fără 

de care ele nu pot să existe. Sursa: DLRM (1958)  

Cobnform standardelor în vigoare setul de documente necesare 

elaborarii raportului de evaluare include pentru proprietăți imobiliare: 

- documentul care atesta dreptul de proprietate asupra bunului evaluat; 

- extras de Carte Funciară; 

- documentația cadastrală vizată ANCPI;  

- documentația din care să rezulte suprafața terenului și suprafețele 

construite desfășurate și utile ale proprietății; 

FUNDAMENTAL PENTRU ÎNFĂPTUIREA ACTULUI DE JUSTIȚIE! 

Aceste documentații nu pot fi întocmite decât de experții tehnici autorizați 

de Ministarul Justiției în specializarea topografie, cadastru și geodezie, în 

cazul expertizelor tehnice judiciare 

- certificat de urbanism valid din care sa reiasă posibilitatile de dezvolatare 

(POT, CUT, destinație, restricții etc) – în cazul terenurilor libere de construcții; 

- în cazul în care documentele prezentate nu reflectă situația constată la 

inspecție se vor solicita documente suplimentare (autorizație de 

construire/demolare, autorizație de funcționare, raport de expertiza tehnică etc.). 

- alte documente specifice în funcție de tipul proprietății evaluate (avize, 

autorizații  etc.). sursa: Ghidurile de evaluare (GE) şi Ghidurile 

metodologice de evaluare (GME) ANEVAR 2012, eleborate în baza 

Ordonaței nr. 24/2011, în vigoare.  

http://dexonline.ro/surse
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Astfel pentru realizarea lucrărilor de specialitate necesare realizării  

planurilor topografice necesare stabilirii și evaluării terenurilor, ca parte a 

imobilelor, măsurătorile topografice se vor executa și se vor determina, conform 

STAS-ului nr. 7468-80 (calculul gradului de ocupare a terenului la 

amplasamentul lucrărilor de investiții), unde se va avea în vedere următoarele: 

   - suprafața incintei (ST);    

   - suprafața construită (Sc); 

   - suprafata aferenta retelelor (Sr); 

   - suprafața aferentă căilor de transport (St);   

   - suprafața liberă (Sl). 

Suprafața incintei (ST) reprezintă suma suprafețelor terenurilor ce se află în 

patrimoniul unui proprietar.  

Suprafața construită (Sc) reprezintă suma suprafețelor ocupate definitiv de 

clădiri, construcții inginerești și speciale, utilaje și  construcții tehnologice de 

depozitare, de instalații și de transport realizate suprateran cu unu sau mai multe 

niveluri închise, total sau parțial, sau complet deschise.                                                                        

Suprafața aferentă rețelelor (Sr), reprezintă suma suprafețelor ocupate de 

rețele exterioare având funcțiuni tehnologice și de instalații, amplasate în 

subteran (liber sau în canale), suprateran (pe suporți), ca de exemplu:  

- conducte de apa industrială, menajeră (potabilă);  

- conducte de canalizare (ape industriale, menajere, pluviale);   

-   conducte pentru diferiți agenți termici (apă, abur), agenți tehnologici sau de 

încălzire a construcțiilor;  

-   conducte de gaze;  

- conducte pentru transportul pneumatic sau mecanic al materialelor 

pulverulente;  

- cabluri și conductoare electrice etc.                                                       

Suprafața aferentă căilor de transport (St), reprezintă suma căilor de 

transport:  

- drumuri, căi ferate, navale, aeriene și pietonale (supraterane și subterane), 

inclusiv lucrările inginerești specifice, aferente acestora (lucrări de artă,    

talazuri, ramblee, debleuri, diguri, îndiguiri, tunele, peroane etc.), precum și 

suprafețele ocupate de amenajările funcționale specifice (traversări, parcări,   

transbordări, acces la rampe, spații de manevră), conductele ce deservesc        

rampele de descarcăre-încarcare de vagoane-cisternă la liniile de garaj etc.     

Suprafata libera (Sl), reprezintă suma suprafețelor de teren, altele decât cele        

menționate mai sus, sau determinate de distanțele obligatorii între clădiri,     

rețele, instalații etc, ca urmare a soluțiilor de plan general și a              

prescripțiilor legale în vigoare, destinate unor eventuale dezvoltări.           

  Pe baza  datelor cuprinse in planul topografic se vor determina 

următoarele:            
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Procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața construită 

(amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) 

și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul 

solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul 

fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror 

cota de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise 

ale etajelor se include în suprafața construită. 

 

Excepții de calcul al indicatorilor urbanistici POT și CUT: 

   – dacă o construcție nouă este edificată pe un teren care conține o clădire care 

nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT și CUT) se calculează 

adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale construcțiilor noi; 

   – dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un 

teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul 

terenului inițial, adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale noii 

construcții. 

Procentul de ocupare a terenului (POT) exprimă raportul dintre suma  

suprafeței construite (Sc), a rețelelor (Sr), a căilor de transport (St) și a 

suprafeței incintei (ST):    

 

POT    x 100;  

 

- coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafața 

construită desfășurată (suprafața desfasurată a tuturor planșeelor) și suprafața 

parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul 

suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înalțimea liberă de 

până la       1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea 

autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața 

balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor 

necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces 

pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție; 

- coeficientul de utilizare a terenului (CUT) exprimă raportul dintre suma 

suprafețelor desfășurate ale tuturor clădirilor (SD) și suprafața incintei (ST): 

 

CUT                 

 

Planurile topografice vor conține situatia planimetrică a incintei analizate. In 

zonele amplasate pe terenuri cu  pantă peste 10% se vor asigura și elementele 

necesare pentru reprezentarea reliefului prin curbe de nivel cu echidistanțele    

2,5 m sau 5 m. 
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Planurile topografice se vor realiza la scara 1: 500 până la 1: 2.000 în funcție 

de mărimea și complexitatea activității desfășurate și vor cuprinde în mod 

obligatoriu următoarele:                          

- împrejmuirile incintei și natura acestora;                                  

- construcțiile, instalațiile etc.;                                           

- rețelele edilitare;                                                         

- căile de transport;                                                         

- terenurile libere;                                                          

- elementele hidrografice.                                                    

 În scopul obținerii unor date tehnico-economice privind fondul construit, 

pe planurile topografice se vor reprezenta: 

   - caracteristicile constructive ale cladirilor cu indici de cartare:          

A. clădirile cu zidarie durabilă și planșee din beton armat;                  

B. clădirile cu zidărie din cărămidă și planșee din lemn;                     

C. clădirile din lemn cu fundații;                                            

D. clădirile din paiantă, pământ, chirpici;                                   

E. clădirile cu mai multe niveluri vor avea înscrise cifre corespunzătoare 

numărului de etaje (sub forma exponențială);                                     

Notă: 

Pe fiecare clădire se vor înscrie folosința (exemplu: hală de fabricație, atelier de 

reparații, atelier de producție, grup sanitar, birouri, magazie etc.), suprafața la 

sol (mp) și suprafața desfășurată (mp).              

Suprafețele de teren delimitate pe utilități se vor individualiza prin     

numere de ordine (numerotare cadastrală). Numerotarea va începe din partea de    

nord-vest a planului și va continua în sensul orar.                              

Planul topografic, în partea dreaptă, va conține recapitularea suprafețelor 

existente in ordinea consecutiva a numerelor, cu urmatoarele elemente:                                                                        

- suprafața construită;                                                       

- suprafața aferentă rețelelor edilitare;                                     

- suprafața aferentă căilor de transport;                                     

- suprafața liberă;                                                           

- suprafața totală a incintei.                                                

 

Măsurători topografice  

Operațiunile topografice, în faza pregătitoare, sunt următoarele:          

   - documentarea în ceea ce privește existența bazei geo-topografice în zona    

incintei care face obiectul măsurătorilor (hărți și planuri existente privind    

lucrări geodezice executate anterior, inventare ale coordonatelor punctelor      

geodezice și reperelor de nivelment etc.);                                       

   - recunoașterea limitei suprafeței incintei de către, în prezența vecinilor și 

consemnarea acesteia într-un proces-verbal care va conține schițe cu conturul 

incintei și numărul punctelor de frângere;                                       
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   - materializarea prin bornare a limitelor incintei.   

Rețeaua punctelor de sprijin și îndesire va îndeplini următoarele condiții:                                                                        

   - să fie materializată pe teren prin sisteme de marcare stabile cu conservare pe 

timp îndelungat; 

   - să fie determinată ca sistem unitar la precizia de + sau - 5 cm și legată  de 

rețeaua geodezică a localitțății cu măsuri de integrare în sistemul de         

proiecție stereo 1970. Pentru incintele cu suprafețe de peste 25 ha,             

măsurătorile pentru determinarea rețelei punctelor de sprijin se prelucrează     

riguros;  

- Coordonatele punctelor de detaliu situate pe conturul ce delimitează      

incinta, precum și ale celor situate în interiorul incintei se vor determina cu o 

precizie de + sau - 10 cm;  

-  Punctele de schimbare a direcției limitelor de contur și colțurile construcțiilor 

definitive vor fi determinate prin metoda radierii, măsurându-se unghiurile în 

ambele poziții ale lunetei și distanțele cu ruleta metalică; 

-  Pentru determinarea cât mai corectă a ariilor clădirilor civile, industriale etc., 

punctele de detaliu se vor alege pe conturul exterior al pereților, la cota + sau - 

0,000 a parterului;  

- Pentru instalații în aer liber, punctele de detaliu se vor alege pe limita 

platformelor de amplasare a instalației, inclusiv spațiile tehnologice necesare 

exploatării;                                                            

- Pentru estacade, rezervoare, bazine etc., se măsoară secțiunea proiecției 

orizontale a limitelor exterioare ale conturului construcției respective; 

- Pentru depozitele în aer liber se vor alege puncte pe conturul suprafeței 

efective de depozitare; 

- Pentru rețelele de drumuri aferente, se va măsura suprafața efectivă a 

drumurilor, determinată pe planul de intersecție cu terenul natural, a trotuarelor 

aferente drumurilor sau clădirilor și aleilor; 

- Pentru căile ferate aferente, se consideră suprafața a cărei lățime este  

determinată de gabaritul de construcție conform STAS nr. 4392-68, STAS nr. 

4531-57 și STAS nr. 4067-67, iar pentru căile ferate în debleu și rambleu se 

măsoară suprafața determinată de intersecția talazurilor cu terenul; 

- Pentru fascicolul de rețele îngropate, amplasate unele față de altele la  

distanțele precizate, conform prevederilor legale în vigoare, se va măsura       

suprafața determinată de intersecția talazurilor cu terenul; 

- Pentru fascicolul de rețele aeriene, amplasate unele față de altele la    

distanțele prevăzute, conform prevederilor legale în vigoare, se va măsura 

suprafața determinată de proiecția normală în plan orizontal a rețelelor externe; 

- Pentru fascicolul de rețele la sol, se va măsura proiecția normală în     

plan orizontal a rețelelor externe. La rețelele îngropate și la rețelele la sol, 

se va considera ca lățime limita exterioară a acestora, dacă ele au fundații sau 

elemente de susținere; 
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- Pentru cazul când există o suprapunere a suprafețelor ocupate, se va      

considera o singură suprafață și anume aceea determinată de limitele maxime;  

- Determinarea a elementelor fixe existente la teren, din interiorul și 

vecinătatea imobilului și reprezentarea acestora pe planul de amplasament și 

delimitare în format analogic; 

- Parcelele componente ale imobilului care au diferite categorii de folosinţă se 

pot determina și prin metode expeditive, asigurându-se închiderea pe suprafaţa 

imobilului şi se reprezintă pe planul de amplasament şi delimitare prin linii 

întrerupte şi coduri;  

- În interiorul imobilului vor fi reprezentate numai parcelele care au 

categoriile de folosinţă în suprafaţă mai mare de 50 mp în intravilan și mai mare 

de 300 mp în extravilan; 

- Pentru construcţiile situate în interiorul imobilelor se vor determina limitele 

construcţiilor permanente la nivelul solului;  

- Valorile suprafeţelor se rotunjesc la metru pătrat;  

- Nu se vor crea imobile cu suprafețe sub 1 mp.;  

- Suprafața utilă a încăperilor din unitățile individuale se determină cu două 

zecimale. 

  Pe fond evaluările imobiliare trebuie să fie fundamentate pe 

documentații topo-cadastrale care sunt atributul exclusiv al persoanelor 

autorizate sau experților din domeniul topografei, cadaastrului și geodeziei, care 

aleg consitența și conținutul pe care trebuie să le asigure aceste documentații. 

 

OBSERVAȚIE! 

Rapoartele de expertiză care au obiective prin care este necesară 

determinarea unei valori a imobilelor: fie de piață, de inventar, de 

patrimoniu, vsloare justă etc.) și nu au la bază documentații topo-

cadastrale, nu respectă standardele și legislația în vigoare, neputând 

constitui probă relevantă într-un proces prin care se urmărește înfăptuirea 

actului de justiției   

 

3.4 Toleranțele în topografie 

VALOAREA  ADEVĂRATĂ MĂSURATĂ 

Reprezintă raportul dintre mărimea măsurată şi unitatea de măsură 

adoptată. Niciodată, în practică, nu se determină valoarea adevărată a unei 

mărimi. Aceasta reprezintă o noţiune abstractă a măsurătorilor, către care 

tindem să ne apropiem. Cu cât valorile dintr-un şir de măsurători sunt mai 

apropiate (ca valoare) între ele, cu atât este mai mare posibilitatea ca 

aceasta să se apropie de valoarea reală (adevărată).  

 

 



Ghidul expertului tehnic judiciar din domeniul topografei, cadastrului și geodeziei  

 

Principiile noastre sunt: responsabilitate, calitate și eficiență                                 

 
113 

VALOAREA MĂSURATĂ („l”) 

Poate fi oricare dintre termenii unui şir de valori obţinute la măsurarea în 

aceleaşi condiţii a unei mărimi, adică: 

-  de acelaşi operator; 

-  cu aceleaşi instrumente;  

-  pe cât posibil, în aceleaşi condiţii de  mediu. 

 

VALOAREA MEDIE („M”) 

Este o valoare cu care se înlocuieşte valoarea exactă a unei mărimi când 

măsurarea acesteia este afectată de erori;  

Valoarea medie reprezintă media aritmetică a valorilor individuale ale 

unui şir de măsurători şi este valoarea cea mai apropiată de valoarea 

adevărată 

 

ECARTUL (Δ)  

Reprezintă diferenţa dintre două măsurători succesive referitoare la 

aceeaşi mărime.  

 

3.4.1. Semnificația erorilor 

Atât în domeniile care implică efectuarea unor măsurători sau calcule 

(matematică, fizică, chimie, topografie, geodezie etc.), cât şi în cele care 

presupun exprimarea în alte moduri a rezultatelor gândirii umane 

(filozofie, drept ş.a.) apar, din diferite motive, diferenţe între rezultatele 

obţinute (teoriile, soluţiile exprimate) şi cele adevărate, corecte.  

Aceste neconcordanţe sunt cunoscute sub numele de erori (erori logice, 

erori judiciare etc.) 
Sursa: Năstase A., Osaci-Costache Gabriela (2005), Topografie-Cartografie, ediţia a II-a, revăzută, 

Editura Fundaţiei „România de Mâine”.  

 

CAUZELE ERORILOR DE MĂSURARE 

Imperfecţiunea instrumentelor (erori instrumentale); Neîndemânarea de 

potrivire a instrumentelor; De citire a valorilor; Oboseala operatorului; 

Lipsa vizibilităţii etc. 

3.4.1.1. Eroile instrumentale 

CONSTANTE  

Exemplu, ora indicată de un ceas precis, dar care a fost potrivit greşit, 

admite o eroare constantă, şi anume eroarea cu care s-a greşit la potrivire. 

 

 SISTEMATICE 

dacă însă se ştie că în decursul a 48 de ore ceasul o ia înainte cu 10 secunde, 

atunci ora indicată de acest ceas este afectată de o eroare sistematică, care 

este controlabilǎ 
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ERORILE INSTRUMENTALE  

Constante şi sistematice sunt deseori inevitabile. Ele pot fi însă detectate şi 

eliminate datorită regularităţii lor  

 

3.4.1.2. Erorile întâmplătoare sau accidentale 

CAUZE SUBIECTIVE  

Ale operatorului (eroarea de citire a diviziunilor de pe panglică sau a 

diviziunilor altor aparate şi instrumente,  imposibilitatea  de a stabili corect 

coincidența diviziunilor cu ochiul liber) 

 

CAUZE NECONTROLABILE SAU IMPREVIZIBILE 

Care apar în procesul de măsurare (variaţiile de temperatură, lipsa de 

stabilitate a solurilor, frecarea panglicii de suprafaţa terenului etc.);  

Aceste erori au o mărime şi un sens care se produc la întâmplare şi se 

supun legilor probabilităţii; 

Ele nu pot fi eliminate, ca în cazul erorilor instrumentale, dar pot fi 

atenuate prin corectare, dacă măsurătorile s-au efectuat de un număr mare 

de ori.  

 

3.4.1.3. Erori  admise  in determinarea punctelor 

Eroarea de identificare a punctului de contur :  

- în cazul imobilelor împrejmuite                           ± 10 cm  

- în cazul imobilelor neâmprejmuite                      ± 30 cm  

Eroarea poziției reciproce a punctelor de contur ale  imobilelor  ± 10 cm 

 

Eroarea de poziție absolută a punctelor,  erorile punctelor rețelei geodezice 

de sprijin, nu va depăși: 

- în cazul imobilelor împrejmuite      ± 20 cm  

- în cazul imobilelor neîmprejmuite ± 40 cm 

 In cazul realizarii masurǎtorilor într-un sistem local de coordonate, cu 

integrarea în sistemul național de proiecție Stereografic 1970 cu ajutorul unor 

puncte determinate grafic,  

eroarea de poziție absolută a punctelor nu va depăși ± 1,50 m 

 

CAZURI  CARE  CONDUC  LA  PROCESE  

Imobilele a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mare în 

proporție de până la 10% inclusiv, în cazul terenurilor din intravilan, și de 

până la 5% în cazul terenurilor din extravilan, atunci suprafața din 

măsurători se înscrie în cartea funciară în baza documentației cadastrale și 

a declarației proprietarului 
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3.4. Noțiuni de cartea funciară 

 

Prin cartea funciară se realizează: 

Publicitatea imobiliară, care asigură opozabilitatea drepturilor reale 

imobiliare, a drepturilor personale, a actelor și faptelor juridice, precum și 

a oricăror raporturi juridice supuse publicității, referitoare la imobile 

 

Inscrierea în cartea funciară se efectuează î n baza înscrisului autentic 

notarial, a hotărârii judecătorești rămase definitivă, a certificatului de moștenitor 

sau în baza unui alt act emis de autoritățile administrative, în cazurile în care 

legea prevede aceasta. 

 

Cartea funciară este alcătuită din titlu şi 3 părţi: A, B, C. 

Titlul cărţii funciare cuprinde numărul cărţii funciare şi denumirea unităţii 

administrativ-teritoriale în care este situat imobilul.  

În acest sens, documentaţiile cadastrale se recepționează cu atribuire de număr 

cadastral unic pe unitatea administrativ-teritorială respectivă.  

Cărţile funciare se numerotează pe fiecare unitate administrativ-teritorială.  

 

Partea I a cărții funciare 

desemnată, în conținutul cărții funciare, și prin litera „A”, cuprinde descrierea 

imobilului, după cum urmează: 

a) numărul de ordine şi cel cadastral al imobilului; 

b) adresa administrativă a imobilului; 

c) suprafaţa imobilului rezultată din măsurători, destinaţia, categoriile de 

folosinţă şi, după caz, construcţiile; 

d) extrasul de plan cadastral, care constituie anexa la partea I a cărţii 

funciare; 

 

Partea a II-a a cărții funciare 

desemnată, în conținutul cărții funciare, și prin litera „B” cuprinde: 

a) numele/denumirea proprietarului; 

b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, 

precum și menționarea înscrisului pe care se întemeiază acest drept; 

c) strămutările proprietății; 

d) dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul de folosință cu 

titlu gratuit, corespunzătoare proprietății publice; 

e) servituțile constituite în folosul imobilului; 

f) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum 

și acțiunile privitoare la proprietate; 
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g) recepţia propunerii de dezlipire ori de alipire şi respingerea acesteia, 

respingerea cererii de recepţie şi/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte 

funciară deschisă;   

h) obligații de a nu face, interdicțiile de înstrăinare, grevare, închiriere, 

dezlipire, alipire, construire, demolare, restructurare și amenajare; 

i) clauza de inalienabilitate a imobilului și clauza de insesizabilitate; 

j) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I 

sau a II-a a cărții funciare, cu privire la înscrierile făcute. 

(2) Pentru fiecare dintre înscrierile cuprinse în partea a II-a a cărții funciare, 

se vor indica:  

a) numărul curent al operațiunii înscrise; 

b) înscrisul/înscrisurile pe care se întemeiază înscrierea; 

c) indicarea tipului de înscriere; 

d) observații, după caz. 

Ori de câte ori înscrierea efectuată în partea a II-a a cărții funciare 

privește un drept, se va indica și titularul dreptului, prin indicarea numelui 

complet al persoanei fizice sau a denumirii complete a persoanei juridice care 

are această calitate, precum şi a datelor de identificare ale acestora: cod numeric 

personal, dacă este atribuit, cod unic de înregistrare sau cod de identificare 

fiscală.  

Numărul curent al operațiunii înscrise este numărul de ordine sub care s-a 

făcut înscrierea (de exemplu, „B.3”) și la care, dacă este cazul, se face trimitere 

în rubrica „observații” din celelalte părți ale cărții funciare sau de la alte 

înscrieri din partea a II-a ori, după caz, din alte cărți funciare. 

Atunci când înscrierea priveşte dreptul de proprietate, în descrierea 

operațiunii efectuate se vor indica dobândirea, modificarea sau stingerea 

dreptului ori a unei cote-părți din acesta, cu indicarea actului sau a faptului 

juridic din care izvorăsc aceste efecte, precum și cu mențiunea caracterului 

exclusiv al dreptului de proprietate sau, după caz, a modalității dreptului de 

proprietate sub forma proprietății comune pe cote-părți ori a proprietății comune 

în devălmășie, natura regimului comunităţii de bunuri.  

Atunci când înscrierea priveşte o servitute pentru care imobilul constituie 

fond dominant, în descrierea operațiunii înscrise se va indica natura servituții, 

prin arătarea obiectului acesteia. 

Atunci când înscrierea priveşte un drept personal, în descrierea 

operațiunii se vor indica obiectul acestuia și actul juridic sau faptul juridic ce 

constituie izvorul dreptului personal înscris. 

Atunci când înscrierea priveşte alte fapte sau raporturi juridice referitoare 

la proprietate, în descrierea operațiunii se va indica faptul sau raportul juridic 

supus înscrierii, ca de exemplu, calitatea de bun comun sau destinația de 

locuință a familiei ori patrimoniu afectat exerciţiului unei profesii autorizate. 
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Atunci când înscrierea în cartea funciară se referă la notarea unei acțiuni 

privitoare la proprietate, în descrierea operațiunii se vor arăta obiectul acțiunii - 

ca de exemplu, acțiune în revendicare - părțile, numărul de dosar și instanța de 

judecată. 

Atunci când se realizează modificări, îndreptări sau însemnări privitoare 

la cele arătate în titlul cărții funciare ori la înscrierile efectuate în partea I sau în 

partea a II-a a cărții funciare, în descrierea operațiunii se va arăta în ce constă 

modificarea, îndreptarea sau însemnarea. 

Partea a III-a a cărții funciare 

desemnată în conținutul cărții funciare și prin litera „C” cuprinde: 

a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitație, servituțile în sarcina 

fondului aservit, ipoteca și privilegiile imobiliare, precum și locațiunea și 

cesiunea de creanță; 

b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum 

și acțiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte; 

c) sechestrul, urmărirea imobilului sau a veniturilor sale; 

d) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la 

înscrierile făcute în această parte. 

În partea a III-a a cărții funciare, se înscriu și dezmembrămintele dreptului de 

proprietate privată constituite sau transmise în baza unor acte normative 

anterioare datei de 1 octombrie 2011, cum ar fi dreptul de concesiune constituit 

pe terenuri din domeniul privat al unității administrativ – teritoriale, dreptul de 

folosință asupra terenului dobândit în temeiul Decretului - lege nr. 61/1990 

privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

IMPORTANT 

Inscrierile în cartea funciară sunt: intabularea, înscrierea provizorie și 

notarea 

Cazurile, condițiile și regimul juridic al acestor înscrieri sunt stabilite de Codul 

civil, iar procedura de înscriere în cartea funciară, de prezenta lege și de 

regulamentul aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al 

Agenției Naționale. 

 

CONDIȚIE 

Dreptul de proprietate și celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor 

înscrie în cartea funciară pe baza înscrisului autentic notarial sau a 

certificatului de moștenitor, încheiate de un notar public în funcție în 

România, a hotărârii judecătoreti rămase definitivă și irevocabilă sau pe 

baza unui act emis de autoritățile administrative, în cazurile în care legea 

prevede aceasta, prin care s-au constituit ori transmis în mod valabil 
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Drepturile reale imobiliare și promisiunea de a încheia un contract 

având ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt drept în 

legatură cu acesta, înscrise în baza unor acte juridice în care părțile au stipulat 

rezilierea sau rezoluțiunea în baza unor pacte comisorii, se radiază în baza unei: 

a) declarații în forma autentică a părților; 

b) încheieri de certificare fapte, prin care notarul public constată îndeplinirea 

pactului comisoriu, la solicitarea părții interesate; 

c) hotărâri judecătorești. 

-     Proprietarii unor imobile învecinate, în vederea unei mai bune exploatări a 

acestora, pot să le alipească într-un imobil, în baza unei documentații cadastrale 

și a actului autentic, întocmite în condițiile legii. Actele de alipire și dezlipire a 

imobilelor înscrise în cartea funciară se încheie în formă autentică. 

Dacă un imobil cu construcție – condominiu- din care unele părți sunt comune 

indivize iar restul sunt individuale, se întocmește o carte funciară colectivă 

pentru întreaga construcție, și câte o carte funciară individuală pentru fiecare 

proprietate individuală care poate fi reprezentată din apartamente sau spații cu 

altă destinație decât cea de locuință; prin asimilare, poate fi definit condominiu 

și un tronson cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în 

condițiile în care se poate delimita proprietatea comună. 

Dreptul de proprietate comună forțată și perpetuă pe părțile comune ale unui 

imobil se valorifică numai împreună cu dreptul de proprietate exclusivă care 

poartă asupra acestuia sau a unei părți determinate din acesta. 

Prin excepție și prin derogare de la prevederile art. 39 din Legea nr. 

230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de 

proprietari, cu modificările ulterioare, încetarea destinației de folosință comunǎ 

pentru părțile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate 

hotărî motivat, cu o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor. 

- Partajul judiciar este operaţiunea juridică ce pune capăt  stării de 

indiviziune (coproprietate), prin împărţirea, în natură şi/sau prin echivalarea 

bunurilor aflate în indiviziune, având ca efect înlocuirea  cu efect retroactiv a 

cotei-părţi indivize, asupra acestora, cu drepturi exclusive ale fiecăruia dintre 

condivizari asupra unor bunuri determinate în materialitatea lor; 

- Coproprietate drept de proprietate pe care ȋl au două sau mai multe 

persoane, simultan și concurent, a căror proprietate este divizată ȋntre ele ȋn 

cote-părți, fără ca bunul respectiv să fie fracționat ȋn materialitatea sa;  

-  Coproprietatea formațată este acea formă a coproprietății ce apare în mod 

independent de voința coproprietarilor și asupra unor bunuri care prin natura sau 

destinația lor pot fi folosite de mai mulți coproprietari și care au o cota-parte 

ideală și abstractă din dreptul comun de proprietate. Caracteristic acestei forme 

de coproprietate este existența a două raporturi juridice de proprietate care au ca 

obiect un bun principal și, respectiv, un bun accesoriu: 

doc:1070023002/1#39
doc:1070023002/1
doc:1070023002/1
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-  Dreptul de proprietate exclusivă ce aparține fiecărui titular asupra bunului 

principal și 

- Dreptul de proprietate pe cote-părți stabilă și perpetuă asupra bunurilor 

accesorii pe lângă cele principale. 

- Părțile comune sunt considerate părți comune, ȋn măsura ȋn care prin lege 

ori prin act juridic nu se prevede altfel: 

a) terenul pe care se află clădirea, compus atȃt din suprafața construită, cât și 

din cea neconstruită necesară, potrivit naturii sau destinației construcției, pentru 

a asigura exploatarea normală a acesteia; pentru eventuala suprafațǎ excedentară 

proprietarii sunt titularii unei coproprietăți obișnuite; 

b) fundația, curtea interioară, structura, structura de rezistență, pereții 

perimetrali și despărțitori dintre proprietăți și/sau spațiile comune, acoperișul, 

terasele, scările și casa scărilor, holurile, pivnițele și subsolurile 

necompartimentate, rezervoarele de apă, centralele termice proprii și 

ascensoarele; 

c) instalațiile de apă și canalizare, electrice, de telecomunicații, de ȋncălzire și 

de gaze de la branșament/racord pȃnă la punctul de distribuție către părțile aflate 

ȋn proprietate exclusivă, canalele pluviale, paratrăsnetele, antenele colective, 

precum și alte asemenea părți; 

d) alte bunuri care, potrivit legii sau voinței părților, sunt ȋn folosință comună. 

e) Coșurile de fum și de aerisire, precum și spațiile pentru spălătorii și uscătorii 

sunt considerate părți comune exclusiv pentru coproprietarii care utilizează 

aceste utilități ȋn conformitate cu proiectul clădirii. (Codul civil  Art. 649. – alin. 

1 și alin.2). 

- Criteriile partajului. La formarea și atribuirea loturilor, instanța va ține 

seama, după caz, și de acordul părților, mărimea cotei-părți ce se cuvine 

fiecăreia din masa bunurilor de împărțit, natura bunurilor, domiciliul și ocupația 

părților, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărțeala, au 

făcut construcții sau îmbunătățiri cu acordul celorlalți coproprietari sau altele 

asemenea. (CPC Art. 987) 

-  Comod partajabil. Terenul este comod partajabil ȋn natură dacă toate 

parcelele rezultate din ȋmpărțeală sunt comod folosibile conform destinației lor 

și a reglementărilor legale ȋn vigoare;  

  Construcția este comod partajabilă ȋn natură dacă toate elementele 

rezultate din ȋmpărțeală sunt comod folosibile conform destinației lor și a 

reglementărilor legale ȋn vigoare, caz în care devin aplicabile dispozițiile 

privitoare la coproprietatea obisnuită și temporară.  

  Cu toate acestea, înstrăinarea sau ipotecarea se poate realiza dacă exista o 

majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor. 

  In cazurile ieșirii din indiviziune, coproprietarii care nu au votat ori, după 

caz, s-au opus la înstrăinare sau ipotecare au dreptul la o despăgubire justă, 

http://www.codproceduracivila.ro/legislatie/document/lege-134-din-2013-codul-de-procedura-civila-articol-987-criteriile-partajului-1183-70033.html
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stabilită pe cale convențională ori, în caz de neînțelegere, pe cale 

judecătorească. 

Constatarea încetării destinației de folosința comună pentru aceste părți se 

face prin hotărâre a adunării generale a asociației de proprietari, adoptată cu o 

majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor. 

Imobilul, respectiv partea din imobil rezultat/ǎ din înstrăinare se va 

înscrie în cartea funciară urmând procedura cadastral-juridică. 

 

APARTAMENTARE 

Operațiunea de împărțire a unei construcții - condominiu în mai multe 

unități individuale 

 

SUBAPARTAMENTARE 

Operațiunea de împărțire a unei unități individuale în mai multe unități 

individuale noi  

 

Aceste operațiuni se fac în baza unei documentații cadastrale și a 

actului autentic, întocmite în condițiile legii care, în cazul modificării suprafeţei 

unei proprietăţi individuale, cota-parte indiviză aferentă, se modifică 

proporţional.  

Publicitatea imobiliară întemeiatǎ pe sistemul de evidență al cadastrului , are 

ca obiect înscrierea în cartea funciarǎ a actelor și faptelor juridice referitoare la 

imobilele din același teritoriu administrativ și se realizează de către oficiile 

teritoriale pentru imobilele situate în raza de activitate a acestora. 

Opozabil  care poate fi opus, care se opune, (despre o sentință, un act etc.) care 

poate fi atacat în justiție, făcându-se opoziție. Sursa: MDN (2000)  

Opozabilitatea actului juridic faţă de terţi înseamnă dreptul părţii de a invoca 

acel act juridic împotriva terţului care ar ridica pretenţii în legătură cu un drept 

subiectiv, dobândit de parte prin actul juridic respectiv. 

Doctrina şi practica judiciară mai foloseşte noţiunile de opozabilitate sau 

inopozabilitate în sensul existenţei dreptului, respectiv lipsa acestuia, de a cere 

executarea obligaţiei sau obligaţiilor la care actul a dat naştere, de către părţi sau 

succesorii acestora. 

Din punctul de vedere al terţilor, atunci când se pune problema 

opozabilităţii, actul juridic apare ca un fapt juridic stricto sensu. 

Într-o altă formulare, opozabilitatea este calitatea unui contract sau a unui 

alt act juridic, a situaţiei juridice create prin acestea ori a unui drept civil 

subiectiv de a produce efecte faţă de părţile raportului juridic respectiv şi de a se 

impune respectului şi altor persoane decât cele care au calitatea de părţi 

(subiecte) ale acestui raport.  

http://dexonline.ro/surse
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Astfel, un contract poate fi opus nu numai părţilor care l-au încheiat și 

succesorilor lor în drepturi (care dobândesc calitatea de subiecte ale raporturilor 

juridice în care se afla autorul lor), dar şi creditorilor chirografari ai părţilor 

(care suferă consecinţele măririi sau micşorării patrimoniului debitorului lor, 

deci a gajului general al creditorilor) precum şi terţilor propriu-zişi (împotriva 

cărora contractul poate fi invocat ca mijloc de probă, ori ca just titlu în cadrul 

uzucapiunii etc.).  

Uneori opozabilitatea este condiţionată de îndeplinirea unor forme de 

publicitate (ex.: transmiterea ori constituirea unor drepturi reale, cesiunea de 

creanţă etc.) sau de existenţa unei date certe.  

Pe de altă parte, şi terţii pot să opună contractul uneia dintre părţile care l-

au încheiat (ex.: rudele victimei unui accident petrecut în timpul unui transport, 

pot invoca existenţa contractului de transport, deşi sunt terţi faţă de acesta, ca un 

temei al răspunderii civile delictuale a cărăuşului.) 

 

3.5.1. Drepturi reale imobiliare 

Dreptul real este dreptul subiectiv patrimonial pe temeiul căruia titularul său 

poate să exercite anumite puteri, prerogative asupra unui bun determinat, în 

mod direct și nemijlocit, fără intervenția altei persoane 

Titulari de alte drepturi reale: persoane fizice sau juridice, altele decât 

proprietarul titular de dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drept de 

administrare, drepturi reale de garanție sau alte drepturi cărora legea le 

recunoște caracterul de drepturi reale (uzufructuar, creditor ipotecar, 

concesionarul etc.)  

- Pentru UAT-urile în care s-au finalizat lucrările de cadastru, înscrierea în 

cartea funciară are efect constitutiv de drepturi reale 

- Pentru UAT-rile în care nu au fost finalizate lucrările de cadastru, 

înscrierea în cartea funciară se face pentru opozabilitate(excepția 

înscrierii ieșirii din indiviziune care produce efecte de la data înscrierii în 

cartea funciară) 

 

Sunt drepturi reale: 

DREPTUL DE PROPRIETATE 

3.5.2.Proprietatea publică 

Intabularea dreptului de proprietate publică și a drepturilor reale 

corespunzătoare acestuia  

 (1) Intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor proprietate publică a 

statului se face la cererea conducătorului instituției publice centrale, care deţine 

aceste bunuri, în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a extraselor de 

pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern, în condiţiile 

legii, certificate pentru conformitate, însoțite de un înscris care confirmă 
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identitatea dintre imobilul din documentaţia cadastrală şi cel evidenţiat în 

inventar. 

(2) Intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor proprietate publică a 

unităților administrativ-teritoriale se face la cererea primarului sau a 

președintelui consiliului județean, în baza actelor de proprietate, iar, în lipsa 

acestora, a extraselor de pe inventarul bunurilor respective atestat prin hotărâre 

de guvern, certificate pentru conformitate, însoțite de un înscris care confirmă 

identitatea dintre imobil și poziția din inventar. 

(3) În lipsa actelor de proprietate sau a hotărârii de guvern de atestare a 

inventarului imobilelor, proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale 

ce fac obiectul înscrierii, se va dispune înscrierea provizorie în baza hotărârii 

emise în condițiile legii de către Consiliul județean, de Consiliul General al 

Municipiului București sau de Consilul local. 

 (4) Dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul real de folosință 

gratuită se intabulează în partea a II-a a cărții funciare a terenului, în baza 

actului juridic în temeiul căruia s-au constituit sau transmis aceste drepturi reale 

corespunzătoare dreptului de proprietate publică, concomitent sau ulterior 

intabulării dreptului de proprietate al statului.  

Dacă este cazul, în rubrica de observații se va face trimitere, în mod 

corespunzător, la cartea funciară a construcției edificate pe teren. 

(5) În cazul în care dreptul real corespunzător proprietății publice privește o 

parte dintr-un imobil, se întocmește documentația cadastrală care va conţine 

piesele prevăzute la art. 89 din prezentul regulament.  

(6) În cartea funciară a construcţiei asupra căreia s-a constituit dreptul de 

concesiune, de administrare sau de folosință se descrie construcţia în partea I, 

iar în partea a II-a se înscrie dreptul de proprietate asupra construcţiei 

respective.  

(7) În cărțile funciare în care sunt înscrise drepturile statului și ale unităților 

administrativ-teritoriale asupra bunurilor aparținând domeniului public sau 

privat al acestora, se va indica în mod obligatoriu apartenența bunului la 

domeniul privat ori, după caz, la domeniul public al statului sau al unității 

administrativ-teritoriale. 

PROCEDURĂ! 

Înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a terenurilor din 

domeniul public al statului, amplasate în interiorul unor imobile 

proprietate a persoanelor fizice/juridice deja înscrise în cartea funciară, se 

face în baza unei documentaţii cadastrale de dezlipire care nu conţine actul 

autentic de dezlipire şi certificatul fiscal 
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3.5.3. Proprietatea privată 

Sunt obiect al proprietății private toate bunurile de uz sau de interes privat 

aparținând persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat sau de 

drept public, inclusiv bunurile care alcătuiesc domeniul privat al statului și 

al unităților administrativ-teritoriale 

 

Moștenirile vacante se constată prin certificat de vacanță succesorală și intră în 

domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, după caz, fără înscriere 

în cartea funciară. Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de 

proprietate conform art. 562 alin. 2 din  Codul civil se dobândesc, fără 

înscriere în cartea funciară, de comunǎ, oraș sau municipiu, după caz, și intră în 

domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local. 

Bunurile obiect al proprietății private, indiferent de titular, sunt și rămân în 

circuitul civil, dacă prin lege nu se dispune altfel. Ele pot fi înstrăinate, pot face 

obiectul unei urmăriri silite și pot fi dobândite prin orice mod prevăzut de lege. 

 

este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod 

exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege 

 

In condițiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de 

modalități și dezmembrăminte, după caz. 

d.1.dreptul de superficie; 

Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o construcție pe terenul 

altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul 

dobândește un drept de folosință. 

Dreptul de superficie se dobândește în temeiul unui act juridic, precum și 

prin uzucapiune sau prin alt mod prevazut de lege. Dispozitiile în materie de 

carte funciară rămân aplicabile. 

Superficia se poate înscrie și în temeiul unui act juridic prin care 

proprietarul întregului fond a transmis exclusiv construcția ori a transmis terenul 

și constructia, în mod separat, către două persoane, chiar dacă nu s-a stipulat 

expres constituirea superficiei. 

In situația în care s-a construit pe terenul altuia, superficia se poate înscrie 

pe baza renunțării proprietarului terenului la dreptul de a invoca accesiunea, în 

favoarea constructorului.  

De asemenea, ea se poate înscrie în favoarea unui terț pe baza cesiunii 

dreptului de a invoca accesiunea. 

Evaluarea prestației superficiarului 

In cazul în care superficia s-a constituit cu titlu oneros, dacă părțile nu au 

prevăzut alte modalități de plată a prestației de către superficiar, titularul 

dreptului de superficie datorează, sub formă de rate lunare, o sumă egală cu 
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chiria stabilită pe piața liberă, ținând seama de natura terenului, de destinația 

construcției în cazul în care aceasta există, de zona în care se afla terenul, 

precum și de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosinței. 

In caz de neînțelegere între părți, suma datorată proprietarului terenului 

va fi stabilitǎ pe cale judecatorească. 

 

d.2.Dreptul de uzufruct; 

Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane și de a culege 

fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva 

substanța. 

Constituirea uzufructului 

Uzufructul se poate constitui prin act juridic, uzucapiune sau alte moduri 

prevăzute de lege, dispozițiile în materie de carte funciară fiind aplicabile. 

Uzufructul se poate constitui numai în favoarea unei persoane existente. 

Răspunderea uzufructuarului pentru prejudicii 

Uzufructuarul este obligat să îl despăgubească pe nudul proprietar pentru 

orice prejudiciu cauzat prin folosirea necorespunzătoare a bunurilor date în 

uzufruct. 

Numirea administratorului 

Dacă uzufructuarul nu poate oferi o garanție, instanța, la cererea nudului 

proprietar, va numi un administrator al imobilelor și va dispune ca fructele 

civile încasate și sumele ce reprezintă contravaloarea fructelor naturale și 

industriale percepute să fie depuse la o bancă aleasa de părți. In acest caz, 

uzufructuarul va încasa numai dobânzile aferente. 

Nudul proprietar poate cere vânzarea bunurilor ce se uzează prin folosință 

și depunerea sumelor la o bancă aleasă de părți.  

Dobânzile produse în cursul uzufructului revin uzufructuarului. 

Cu toate acestea, uzufructuarul va putea cere să îi fie lsatǎ o parte din 

bunurile mobile necesare folosinței sale sau familiei sale, cu obligația de a le 

restitui la stingerea uzufructului. 

d.3. Dreptul de uz; 

Uzul este dreptul unei persoane de a folosi lucrul altuia și de a-i culege 

fructele naturale și industriale numai pentru nevoile proprii și ale familiei sale. 

d.4. Dreptul de abitație; 

Titularul dreptului de abitație are dreptul de a locui în locuința nudului 

proprietar împreună cu sotul și copiii săi, chiar dacă nu a fost căsătorit sau nu 

avea copii la data la care  s-a constituit abitația, precum și cu părinții ori alte 

persoane aflate în întreținere. 

d.5. Dreptul de servitute; 

Servitutea este sarcina care grevează un imobil, pentru uzul sau utilitatea 

imobilului unui alt proprietar. 
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Utilitatea rezultă din destinația economică a fondului dominant sau constă 

într-o sporire a confortului acestuia. 

d.6.Dreptul de administrare; 

Calitatea de administrator al bunurilor altuia 

Persoana care este împuternicită, prin legat sau convenție, cu 

administrarea unuia sau mai multor bunuri, a unei mase patrimoniale sau a unui 

patrimoniu care nu îi aparține, are calitatea de administrator al bunurilor altuia. 

Imputernicirea prin legat produce efecte dacă este acceptată de 

administratorul desemnat. 

Exercitarea dreptului de administrare 

Dreptul de administrare aparține regiilor autonome sau, după caz, 

autorităților administrației publice centrale sau locale și altor instituții publice 

de interes național, județean ori local. 

Titularul dreptului de administrare poate folosi și dispune de bunul dat în 

administrare în condițiile stabilite de lege și, dacă este cazul, de actul de 

constituire. 

d.7. Dreptul de concesiune; 

Conținutul dreptului de concesiune 

Concesionarul are dreptul și, în acelasi timp, obligația de exploatare a 

bunului, în schimbul unei redevențe și pentru o durată determinată, cu 

respectarea condițiilor prevăzute de lege și a contractului de concesiune. 

Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau persoanǎ 

juridică. 

Procedura de concesionare, precum și încheierea, executarea și încetarea 

contractului de concesiune sunt supuse condițiilor prevăzute de lege. 

 

CONCESIUNE  

Convenție prin care o persoană (fizică sau juridică) dobândește dreptul de 

a exploata anumite servicii publice sau anumite bunuri ale statului, în 

schimbul unor beneficii care revin acestuia din urmă. ♦ Bunurile care 

formează obiectul acestei convenții. Sursa: DEX '98 (1998)  

 

d.8.Dreptul de folosință; 

Dreptul de folosință cu titlu gratuit 

Conținutul și limitele dreptului de folosință cu titlu gratuit 

Dreptul de folosință asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu 

titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituțiilor de utilitate publică. 

In lipsa unor dispoziții contrare în actul de constituire, titularul nu beneficiază 

de fructele civile ale bunului. 

Dispozițiile privind constituirea și încetarea dreptului de administrare se 

aplică în mod corespunzător. 

 

http://dexonline.ro/surse
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d.9. Drepturile reale de garanție; 

Creditorii care au un drept de garanție asupra bunului comun ori cei a 

căror creanța s-a născut în legatură cu conservarea sau administrarea acestuia au 

dreptul sa urmarească silit bunul, în mâinile oricui s-ar găsi, atât înainte, cât și 

după partaj. 

 

IPOTECA 

este un element ajutǎtor pentru stabilirea unor credite cu risc scăzut. Ea 

ajută pe creditor în a gestiona un portofoliu solid de active 

 

d.10. alte drepturi carora legea le recunoaste acest caracter. 

O categorie aflată la limita drepturilor reale este dreptul de retenție, care 

nu este reglementat în legislația civilă, dar este recunoscut atât de practica 

judiciară, cât și de doctrina juridică. În temeiul acestui drept, persoana care are 

obligația de restituire a unui bun are posibilitatea de a refuza executarea acesteia 

până când persoana care pretinde restituirea nu va plăti cheltuielile făcute cu 

conservarea, întreținerea sau îmbunătățirea bunului în cauză. 
Art. 551 Legea nr. 287/2009  privind CODUL CIVIL  

DREPTURI PERSONALE 

Drepturi subiective intim legate de persoana titularului lor care, fiind 

lipsite de un conținut economic, nu sunt susceptibile de evaluare bǎneascǎ 

si nu fac parte din patrimoniul acelei persoane 

 

Din aceastǎ categorie fac parte: 

a) drepturi legate de existența și de integritatea fizică și morală a persoanei, ca 

de exemplu dreptul la viață, sănătate și integritate corporală, dreptul la libertate, 

dreptul la secretul vieții private, la onoare, la reputație etc; 

b) drepturile referitoare la elementele de identitate ale persoanei; 

c) drepturile privind creația intelectuală ca formă de exprimare a personalității, 

și anume dreptul de autor, dreptul de inventator și inovator etc. 

Nu sunt cesibile altor persoane prin acte juridice, nu se transmit prin 

moștenire și nu sunt susceptibile de exercitare prin reprezentare sau de către 

creditorii titularului lor, pe calea acțiunii oblice; ele sunt, fără excepție, drepturi 

absolute. 

In afară cazurilor expres prevăzute de lege, dreptul la acțiune în sens 

material pentru valorificarea în justiție este imprescriptibil. 

Exercitarea acestor drepturi este susceptibilă, uneori, să genereze și efecte 

patrimoniale. 

Acte și fapte juridice 

Act, acte 1. Document eliberat, emis etc. de o autoritate prin care se atestă un 

fapt, o obligație, identitatea cuiva etc; înscris
1
. ◊ Act de acuzare = concluzie 

scrisă întocmită de organele judiciare spre a dovedi vinovăția 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Credit&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Drept_de_reten%C8%9Bie&action=edit&redlink=1
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cuiva. 2. Manifestare a activității umane; acțiune, faptă, fapt. ◊ Expr. A lua act 

(de ceva) = a declara în mod formal că a luat cunoștință (de ceva); a afla. A face 

act de prezență= a apărea undeva pentru scurt timp, din datorie sau din 

politețe. A face un act de dreptate = a recunoaște meritele și drepturile unei 

persoane nedreptățite. ♦ Rezultat al unei activități conștiente sau instinctive 

individuale, care are un scop sau tinde către realizarea unui scop. 3. Diviziune 

principală a unei opere dramatice reprezentând o etapă în desfășurarea acțiunii. 
Sursa: DEX '09 (2009)  

Fapte juridice, împrejurări care, potrivit legii, determină apariţia, modificarea 

sau stingerea raporturilor juridice şi, odată cu aceasta, naşterea, modificarea sau 

încetarea unor drepturi subiective sau obligaţii. Fapta juridică se grupează în 

două categorii distincte:  

1. Evenimente, împrejurări ce se produc independent de voinţa omului, dar 

cărora legea le atribuie totuşi anumite efecte juridice (spre ex. naşterea unei 

persoane semnifică apariţia unui nou subiect de drept; moartea unei persoane 

comportă încetarea calităţii de subiect de drept a defunctului;  

2. Acţiuni, fapte voluntare ale persoanelor fizice sau juridice a căror săvârşire în 

condiţiile prevăzute de lege, antrenează consecinţe juridice. La rândul lor, unele 

dintre acestea sunt săvârşite fară intenţia de a produce efecte juridice, dar 

acestea se realizează totuşi, întrucât ele sunt prevăzute de lege. De ex., faptele 

ilicite generează răspunderea juridică, alte acţiuni şi fapte voluntare sunt 

săvârşite cu intenţia de a produce efecte juridice şi, în general, au caracter licit, 

purtând denumirea de acte juridice. Faptul juridic constituie izvorul principal al 

raporturilor juridice. A se vedea act juridic civil; efecte juridice. 

Fapte juridice civile, sintagma „fapte juridice civile” are două înţelesuri sau 

accepţiuni: una largă şi alta restrânsă.  

1. Prin fapte juridice civile facto sensu înţelegem toate acţiunile omeneşti sau 

faptele voluntare ale omului, de săvârşirea cărora legea leagă anumite efecte 

juridice, constând în naşterea, modificarea sau stingerea de raporturi juridice 

civile.  

2. Faptele juridice, stricto sensu, constau în toate acţiunile omeneşti licite sau 

ilicite săvârşite fară intenţia de a produce efecte juridice, efecte care totuşi se 

produc în temeiul şi puterea legii, chiar împotriva voinţei autorului lor.  

  In măsura în care asemenea acţiuni omeneşti dau naştere la obligaţii 

civile, ele constituie izvoare ale raporturilor juridice de obligaţii. în cele ce 

urmează, vom analiza faptele juridice -izvoare de raporturi obligaţionale, în 

accepţiunea restrânsă a acestei expresii. 

 

3.5.4. Evidența cadastral-juridică 

Publicitatea imobiliară întemeiată pe sistemul de evidență a cadastrului 

are ca obiect înscrierea în cartea funciară a actelor și faptelor juridice referitoare 

la imobilele din aceeași unitate administrativ-teritorială, în scopul transmiterii 

http://dexonline.ro/surse
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sau constituirii de drepturi reale imobiliare ori, după caz, al opozabilității față de 

terți a acestor înscrieri. 

Publicitatea imobiliară se efectuează de către birourile de cadastru și 

publicitate imobiliară pentru imobilele situate în raza de activitate a acestora. 

Cărțile funciare întocmite și numerotate pe teritoriul administrativ al 

fiecărei localități alcătuiesc, împreună, registrul cadastral de publicitate 

imobiliară al acestui teritoriu, ce se ține de către biroul teritorial din cadrul 

oficiului teritorial în a cărui razǎ teritorială de activitate este situat imobilul 

respectiv.  

Acest registru se întregeşte cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu 

registrul cadastral al imobilelor, indicând numărul cadastral al imobilelor și 

numărul de ordine al cărților funciare în care sunt înscrise, cu un index alfabetic 

al proprietarilor și cu o mapa în care se păstrează cererile de înscriere, împreună 

cu un exemplar al înscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice 

supuse înscrierii. 

 

3.5.5. Procedura de înscriere în cartea funciară 

OBLIGAȚIE!  

Hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă ce poartă mențiunea 

„conform cu originalul“ se comunică de îndată, din oficiu, biroului 

teritorial de catre instanța care s-a pronuntat ultima asupra fondului, în 

vederea efectuării înscrierilor dispuse privitoare la drepturile reale 

tabulare, actele și faptele juridice, precum și la oricare raporturi juridice 

supuse publicității, referitoare la imobilele înscrise în cartea funciară 

Cererea de înscriere în cartea funciară se va depune la birourile teritoriale 

ale oficiului teritorial și va fi însoțită de înscrisul original sau de copia legalizată 

de pe acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se 

cere; copia legalizată se va pǎstra în mapa biroului teritorial. 

Cererile de înscriere se vor înregistra de îndată în registrul de intrare, cu 

mentionarea datei si a numǎrului care rezultǎ din ordinea cronologicǎ a 

depunerii lor.  

Inscrierile în cartea funciară se efectuează la cererea părților interesate, cu 

excepția cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu; cererea de 

înscriere se va transmite la biroul teritorial în circumscripția căruia este situat 

imobilul. 

Intabularea sau înscrierea provizorie poate fi cerută de orice persoană 

care, potrivit înscrisului original, hotărârii judecătorești sau hotărârii autorității 

administrative, urmează să strămute, să constituie, să modifice, să dobândească 

sau să stingă un drept tabular. 

Inscrierea unui drept sau radierea unei sarcini poate fi cerută: 

   a) de mandatarul general al celui îndrituit; 

   b) de oricare dintre titularii aceluiași drept. 
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 Creditorul a cărui creanța certă și exigibilă este dovedită printr-un înscris 

sau printr-o hotărâre judecătorească, ori în cazurile anume prevăzute de lege 

printr-o decizie a autorității administrative, va putea cere instanței, în numele și 

în folosul debitorului sau, înscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini. 

 Debitorul care a plătit valabil creanța ipotecarǎ a unui cesionar neînscris 

în cartea funciară poate cere radierea ipotecii, dacă înfățisează înscrisul original 

al cesiunii și chitanța doveditoare a plății. 

 

CONDIȚII 

In cazul în care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau înscrierea 

provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplinește următoarele condiții 

limitative: 

a) este încheiat cu respectarea condițiilor de formǎ prevăzute de lege; 

b) identificǎ corect numele sau denumirea părților și menționează codul numeric 

personal, dacă este atribuit, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare 

fiscală ori codul unic de înregistrare, după caz, atribuit acestora; 

b) individualizeazǎ imobilul printr-un număr de carte funciară și un număr 

cadastral sau topografic, după caz; 

c) este însoțit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba 

română. In cazul actului autentic notarial, acesta trebuie sa fie încheiat de un 

notar public în funcție în România; 

d) este însoțit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru 

autentificare, a extrasului de carte funciară pentru informare sau a certificatului 

de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului, cu excepția cazului în care se face 

mențiune despre acestea în cuprinsul actului; 

e) este însoțit de dovada achitării tarifului de publicitate imobiliară, cu excepția 

scutirilor stabilite prin lege sau a situației în care dovada încasării tarifului se 

face conform procedurilor stabilite prin protocoale încheiate cu respectarea 

prevederilor legale. 

f) îndeplinirea altor prevederi legale stabilite prin legi speciale, a căror 

verificare se află în competența registratorului. 

 

INCHEIEREA DE CARTE FUNCIARĂ! 

Va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numǎrului 

cadastral al imobilului și al cărții funciare, precum și a părții cărții 

funciare în care urmează a se face înscrierea.  

De asemenea, se vor indica pozițiile ce au fost radiate și numele celui în 

favoarea sau împotriva căruia s-au făcut înscrierile, indiferent de felul lor 
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NOTĂ! 

In cazul în care identificarea cadastrală a imobilului nu este posibilă, pe 

baza datelor existente, vor fi folosite documentații cadastrale întocmite și 

recepționate conform prevederilor legii 

  

Dacă registratorul constată ca actele depuse în justificarea cererii de 

înscriere în cartea funciară,  precum și aceasta din urmă nu întrunesc condițiile 

de formǎ cerute de lege pentru validitatea acestora, cererea se respinge printr-o 

încheiere motivată. 

Registratorul va respinge cererea de înscriere a actului juridic a cărui 

nulitate absolută este prevǎzută în mod expres de lege sau pentru neîndeplinirea 

unor condiții speciale prevăzute de reglementările în vigoare. 

Despre respingerea cererii se face mențiune în registrul de intrare, în 

dreptul înregistrării acesteia, precum și în cartea funciară. 

 

PRECIZARE 

Incheierea se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act 

sau fapt juridic, precum și celorlalte persoane interesate potrivit 

mențiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen 

de 15 zile de la pronunțarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la 

data înregistrării cererii  

Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de 

reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de 

la comunicare, care se soluționează în termen de 20 de zile prin încheiere de 

către registratorul-sef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat 

imobilul. In vederea soluționării cererii de reexaminare, persoana interesată va 

putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-

șef. 

 Impotriva încheierii registratorului-șef, cei interesați sau notarul public 

pot formula plângere, în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de 

reexaminare și plangerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial și se 

înscriu din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat sa înainteze 

plangerea judecătoriei în a carei rază de competență teritorială se află imobilul, 

însoțită de dosarul încheierii și copia cărții funciare. 

 Plângerea împotriva încheierii se poate depune de cei interesați sau 

notarul public și direct la judecătoria în a cǎrei razǎ de competență teritorială se 

afla imobilul, situație în care instanța va solicita din oficiu biroului teritorial 

comunicarea dosarului încheierii și copia cărtii funciare, precum și notarea 

plângerii în cartea funciară. 

 Hotărârea pronunțată de judecătorie poate fi atacată numai cu apel. 
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 Hotararea judecătorească definitivă se comunică, din oficiu, biroului 

teritorial de către instanța care s-a pronunțat ultima asupra fondului. 

 Inscrierea facută în temeiul acestei hotărâri judecătoreşti își produce 

efectele de la înregistrarea cererii de înscriere la biroul teritorial. 

In cazul respingerii plângerii prin hotărâre judecătorească definitivă, notările 

făcute se radiază din oficiu. 

Soluționarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară, a acțiunii 

în justificare tabulară, în rectificare, precum și prestație tabulară se face fără 

citarea oficiului teritorial. 

 

IMPORTANT 

Inscrierile și radierile efectuate în cărțile funciare nu pot fi rectificate decât 

pe baza hotărârii instanței judecătoresti definitive și irevocabile sau pe cale 

amiabilă, în baza unei declarații date în formă autentică, de titularul 

tabular, respectiv de titular, în baza unei documentații cadastrale 

 In cazul în care o carte funciară urmează a fi întocmită ori completată 

prin înscrierea unui imobil care nu a fost cuprins în nicio altă carte funciară, 

precum și în cazul în care o carte funciară a fost distrusă, pierdută ori a devenit 

nefolosibilă, în tot sau în parte, din diferite cauze, întocmirea, completarea și 

reconstituirea, după caz, se fac de către registratorul de la biroul teritorial, la 

cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesați, pe baza unei încheieri. In acest 

scop se folosesc toate înscrisurile și documentațiile tehnice existente, privitoare 

la imobilele în cauză, precum și situația dreptului de proprietate. 

Incheierea poate fi atacată, după caz. 

Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, 

se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să cearǎ, din 

oficiu, înscrierea în cartea funciară. In acest scop, va trimite cererea de înscriere 

a actului respectiv, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu în următoarea zi 

lucrătoare, la biroul teritorial în a cărui rază de activitate se aflǎ imobilul.  

Despre exercitarea acestei obligații se va face mențiune expresă în 

cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de moștenitor.  

Mențiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesorală s-a 

deschis carte funciară sau existǎ documentație cadastrală.  

 

NOTĂ: 

La autentificarea actelor notariale prin care se transmite, se modifică sau 

se constituie un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de 

carte funciară pentru autentificare, care este valabil timp de 10 zile 

lucrătoare de la data înregistrării cererii, sau, după caz, un certificat de 

sarcini 
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La autentificarea actelor notariale prin care se stinge un drept real 

imobiliar, precum și în cadrul procedurii succesorale, pentru imobilele înscrise 

în cartea funciară se va solicita extras de carte funciarǎ pentru informare. 

In baza extrasului de carte funciară pentru autentificare, notarul public 

poate efectua toate operațiunile notariale necesare întocmirii actului în vederea 

căruia acesta a fost solicitat. 

Pe perioada valabilității extrasului de carte funciară pentru autentificare, 

registratorul nu va efectua niciun fel de înscriere în cartea funciară, cu excepția 

aceleia pentru care a fost eliberat extrasul.  

Valabilitatea extrasului încetează, prin implinirea termenului, la 

momentul înregistrǎrii cererii de înscriere a actului notarial pentru care acesta a 

fost eliberat sau la cererea notarului public care a solicitat extrasul. 

Cererile depuse în perioada de valabilitate a extrasului de carte funciară 

pentru autentificare cu privire la imobilul pentru care acesta a fost eliberat se 

soluționează, după expirarea termenului de valabilitate a extrasului, în ordinea și 

cu procedura prevăzute de lege. 

Instanța judecătorească va transmite, în termen de 3 zile, hotărârea 

rămasă definitivă și irevocabilă, constitutivă sau declarativă asupra unui drept 

real imobiliar, la biroul teritorial în a cărui razǎ de activitate se află imobilul. 

Instanta judecătorească nu va trece la dezbaterea în fond a acțiunii 

privind desființarea actului juridic supus înscrierii, dacă acesta nu a fost înscris, 

în prealabil, pentru informare, în cartea funciară. 

 

Dreptul de proprietate asupra construcțiilor 

se înscrie în cartea funciară în baza autorizației de construire și a procesului-

verbal de recepție la terminarea lucrărilor semnat de reprezentantul autorității 

locale sau a unui certificat eliberat de autoritatea locală pe raza căreia este 

edificată construcția, precum și a unei documentații cadastrale. 

Construcțiile realizate înainte de 1 august 2001, care este data intrării în 

vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri 

pentru realizarea locuințelor, se intabulează, în lipsa autorizației de construire, 

în baza certificatului de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor 

obligațiilor fiscale de plată datorate autorității administratiei publice locale în a 

carei razǎ se află situată construcția, precum și a documentației cadastrale. 

Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se poate înscrie în cartea 

funciară și pe stadii de execuție, în baza următoarelor documente: 

- certificatului de atestare a stadiului realizării construcției, eliberat de 

primarul unității administrativ-teritoriale; 

- procesului-verbal de constatare privind stadiul realizării construcției; 

- documentației cadastrale. 

doc:1010045302/1
doc:910005002/32
doc:910005002/32
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Ipoteca se poate înscrie numai asupra unui imobil în întregul sau asupra cotei-

părți aparținând unui coproprietar. Dacă ipoteca s-a constituit asupra unei părți 

din construcție, ea va fi înscrisă atât asupra acesteia, cât și asupra cotei 

corespunătoare din părțile comune indivize. 

Ipoteca constituită asupra unui bun viitor se poate intabula în condițiile legii 

privind creditul ipotecar pentru investițiile imobiliare, dacă în prealabil a fost 

notată existenta autorizației de construire și notarea procesului-verbal de 

recepție parțială. 

 In toate cazurile când prin lege se acordă un privilegiu imobiliar sau o 

ipotecǎ legală pentru garantarea vreunui drept sau creanțe, acestea se vor înscrie 

din oficiu în cartea funciară, cu excepția situației în care părțile renunțǎ, în mod 

expres, la acest beneficiu; înscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face, 

de regulă, în temeiul înscrisului din care rezultă creanța privilegiată sau care 

conferă dreptul de a lua o inscripție ipotecară. 

Persoana fizică ce a împrumutat, în baza unui contract încheiat în formă 

autentică, o sumă de bani  pentru dobândirea unui imobil are asupra imobilului 

astfel dobândit un drept de ipotecă pentru restituirea împrumutului. 

In cazul înscrierii unei construcții, al dezlipirii sau alipirii unor imobile 

înscrise în cărți funciare întocmite în baza Decretului-lege nr. 115/1938 și 

pentru înscrierea imobilelor dobândite în temeiul legilor de restituire a 

proprietatilor funciare, se va întocmi o documentație cadastrală în vederea 

deschiderii unei noi cărți funciare, potrivit prevederilor prezentei legi. 

 

IMPORTANT! 

Titlurile de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăților 

funciare se vor înscrie din oficiu în cartea funciară pe baza planurilor 

parcelare validate de comisia județeană de aplicare a legilor de restituire a 

proprietăților funciare și recepționate de către oficiul teritorial, potrivit 

regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului 

general al Agentiei Nationale.Prima înregistrare a imobilelor în sistemul 

integrat de cadastru și carte funciară se poate realiza și în baza 

certificatului de moștenitor sau a actului de partaj voluntar încheiat în 

formǎ autentică, a partajului judiciar și a documentației cadastrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc:380011531/4
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CONTROLUL ACTIVITĂȚII TUTUROR PERSOANELOR FIZICE ȘI 

JURIDICE CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI PE TERITORIUL 

ROMÂNIEI ÎN DOMENIILE CADASTRULUI, GEODEZIEI ȘI 

CARTOGRAFIEI  

Agenția Națională este împuternicită să controleze activitatea tuturor 

persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități pe teritoriul României în 

domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei. 

Constituie contravenții următoarele fapte: 

a) folosirea în documente oficiale a datelor cu privire la proprietari, terenuri 

sau construcții, altele decât cele înscrise în documentele cadastrale 

realizate în condițiile prezentei legi; 

b) refuzul proprietarilor de imobile de a permite accesul personalului de 

execuție pentru realizarea lucrărilor de cadastru, a celor geodezice, 

topografice și fotogrammetrice, cu excepția Ministerului Apărării 

Naționale, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, 

Serviciului de Protecție și Paza si persoanelor juridice din sectorul de 

apǎrare; 

c) refuzul de a pune la dispoziția Agentiei Naționale sau instituțiilor 

subordonate documentațiile de specialitate utilizabile la lucrările de 

cadastru de către cei care le dețin, cu excepția Ministerului Apărării 

Naționale, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informatii Externe, 

Serviciului de Protecție și Paza și persoanelor juridice din sectorul de 

apărare; 

d) publicarea, difuzarea sau utilizarea cu bună știință a datelor, documentelor 

și informatiilor de specialitate elaborate sau aflate în administrarea 

Agenției Naționale ori unităților subordonate farǎ acordul acestora, după 

caz; 

e) executarea lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie și 

teledetecție fără avizele de execuție eliberate de Agenția Națională sau de 

oficiile teritoriale, după caz; 

f) realizarea și verificarea lucrărilor de specialitate din domeniile 

cadastrului, geodeziei și cartografiei, fără autorizație legală; 

g) nerespectarea sau încălcarea regulamentelor, normelor, metodologiilor și 

standardelor din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, precum și 

din domeniul publicității imobiliare; 

h) nerespectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea, evidența, 

multiplicarea și păstrarea datelor și documentelor cu caracter secret; 

i) întocmirea de acte translative de proprietate fără extras de carte funciară; 



Ghidul expertului tehnic judiciar din domeniul topografei, cadastrului și geodeziei  

 

Principiile noastre sunt: responsabilitate, calitate și eficiență                                 

 
135 

j) nerespectarea de către reprezentantul unității administrativ-teritoriale a 

obligației de a furniza și de a actualiza datele cu privire la nomenclatura 

stradală proprie; 

k) nerespectarea obligației de către secretarul unității administrativ-teritoriale 

sau de către delegatul acestuia de a comunica Camerei Notarilor Publici 

competente sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale privind 

defuncții cu ultimul domiciliu în unitatea administrativ-teritorială în 

cauză; 

l) refuzul semnării sau eliberării de către reprezentantul unității 

administrativ-teritoriale a documentelor necesare realizării lucrărilor de 

cadastru sau pentru înscrierea în cartea funciară; 

m) refuzul emiterii certificatului fiscal sau a certificatului prevăzut la art. 36 

alin. (1), (2) si (3) privind existența construcțiilor; 

n) refuzul avizării planului parcelar de către primar. 

Degradarea sau distrugerea bornelor, reperelor, mărcilor de nivelment și a 

semnalelor din rețeaua geodezică națională, amplasate în subsol, pe sol ori pe 

construcții, sau împiedicarea unor măsuri de conservare a acestor bunuri 

constituie infracțiune de distrugere și se pedepsește potrivit prevederilor din 

Codul penal. 

 

TULBURARE DE POSESIE 

De asemenea, constituie infracțiune de tulburare de posesie și se 

pedepsește, potrivit prevederilor din Codul penal, modificarea cu intenție a 

materializǎrilor limitelor de proprietate, înființarea sau mutarea semnelor 

de hotar și a reperelor de marcare a limitelor de zona a căii ferate, 

drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, căilor navigabile, 

delimitǎrilor de hotare cadastrale, silvice, geologice și miniere, fără 

aprobarea prevǎzută de lege 
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3.6. Noțiuni din geodezie 

 

Ing. Dariu Otniel RACOVICEAN 
Adresa 300771 Timișoara, strada Ion Sârbu nr. 18 

Telefon +40 (0) 256 218 384, Mobil: +40 (0) 756 060 133 

Fax +40 (0) 256 221 050 

E-mail dariu.r@gmail.com 

Naționalitate Română 

Data naşterii 25.06.1986 

Sex masculin 

Experienţa profesională 

Perioada 2006 - prezent 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Perioada 

Funcția sau postul 

ocupat 

Inginer - Director 

 

2004 – 2006 

Operator cadastru 

Numele şi adresa 

angajatorului 

OTNIEL SRL Timișoara,str. Ion Sârbu nr.18 

Tipul activităţii sau 

sectorul de 

activitate 

Cadastru, Evaluări imobiliare, Consultanță Tehnica de specialitate, Proiectare în 

Construcții 

Educaţie şi formare 

Perioada 2000-2004 Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara 

2004- 2009 Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Construcții, 

Specializarea Inginerie Civilă în Limba Germană 
2008 – 2011 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 

specializarea Măsurători Terestre şi Cadastru 

2009 – 2011 Master Universitatea Politehnica din Timișoara, specializarea Cadastru și 
Evaluarea Bunurilor Imobile 

Calificarea / 

diploma obţinută 
 

2013 Certificat de autorizare PFA cadastru, geodezie şi cartografie, categoria B 

2011 Diplomă de master, Specializarea Cadastru şi Evaluarea Bunurilor Imobile  
2011 Inginer, Specializarea Măsurători Terestre şi Cadastru 

2009 Inginer, Specializarea Inginerie Civila în Limba Germană 

2009 Certificat de participare schimb de experienţă cu Universitatea din Istanbul 
2006 Certificat de absolvire „Modalități de lucru cu stații totale în topografie și 

cadastru” 

2005 Atestat de competență lingvistică la limba Germană Maternă 
2005 Deutsches Sprachdiplom 

2000 Diploma Inițiere Op. PC. 

Numele şi tipul 

instituţiei de 
învăţământ  

/furnizorului de 

formare 

Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Construcții 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, 
Facultatea de Agricultură 

Participare la 

manifestari 

stiintifice 
 

o 25-26 octombrie 2013 Certificat pentru participarea ca lector la etapa a III-a a 

cursului de perfecționare profesională continuă - C.E.T.-R.  

o 04 octombrie 2013 Diplomă pentru participarea activă la Workshop-ul “Expertiza 
tehnică judiciară topografică/cadastrală din perspectiva rigorilor Noului Cod Civil” 

o 07 iunie 2013 Diplomă pentru participarea activă la Workshop-ul “Expertiza 

tehnică judiciară topografică/cadastrală din perspectiva rigorilor Noului Cod Civil” 
o 20 aprilie 2013 Diplomă de participare la atelierul de lucru “Expertiza tehnică 

judiciară din perspectiva Noului Cod de Procedură Civilă. Aspecte tehnice și 

juridice” 
o 26 octombrie 2012 Diplomă de excelență pentru sprijinul, implicarea și efortul 

mailto:dariu.r@gmail.com
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depus în vederea realizării proiectului pilot “Baza de date de tip spațial fundamentul 

unei administrații moderne și performante” comuna Livezile, județul Timiș 

o 28 ianuarie 2012 Certificat de pregătire continuă la seminarul “Evaluarea 

terenurilor cu destinație agricolă” 
o 1 octombrie 2011 Diplomă de participare la masa rotundă “Rolul cadastrului și 

publicității imobiliare în România” 

o 29 mai 2010 Diplomă de participare la masa rotundă „Rolul cadastrului și 
publicității imobiliare în România”, eveniment ce face parte din cadrul proiectului 

„Cadastrul şi Economia de piaţă, cu aplicabilitate în domeniul administraţiei publice 

locale”, dezbatere publică „Bazele de date de tip GIS, fundamentul unei 
administrații moderne și performante” 

o 27 noiembrie 2009 Certificat de participare la prelegerile de cadastru – secțiunea 

internațională, din cadrul cursului “Expert-Evaluator de proprietăți imobiliare” 
o 25-26 septembrie 2009 Diplomă de participare la seminarului „Cadastru și 

publicitatea imobiliară ȋn economia de piață” eveniment din cadrul proiectului 

„Cadastrul şi Economia de piaţă, cu aplicabilitate în domeniul administraţiei publice 

locale” 

o 26-28 octombrie 2008 Diplomă de participare la seminarul internaţional 

„Cadastrul şi Economia de piaţă, cu aplicabilitate în domeniul administraţiei publice 
locale” 

o 29 noiembrie 2008 Diploma de participare la prelegerile de cadastru-sectiunea 

internationala din cadrul cursului „Expert-Evaluator de Proprietati imobiliare” 
o 26-28 septembrie 2008 Diploma de participare la seminarul international 

„Cadastrul si rolul acestuia in economia de piata, cu aplicabilitate in domeniul 

administratiei publice locale” 
o 26-27 octombrie 2007 Diploma de participare la seminarul international 

„Cadastrul și rolul acestuia în economia de piață, cu aplicabilitate în domeniul 

administrației publice locale” 
o 25 mai 2007 Diploma de participare la concursul internaţional  „RECCS-2007” 

din Budapesta 

o 22-23 septembrie 2006 Diploma de participare la seminarul international 
„Cadastrul si rolul acestuia in economia de piata, cu aplicabilitate in domeniul 

administratiei publice locale” 

o 21-22 octombrie 2005 Diploma de participare la seminarul internațional 
„Cadastrul și rolul acestuia în economia de piață, cu aplicabilitate în domeniul 

administrației publice locale” 

Aptitudini şi competenţe personale 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) Germană, Engleză 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs orale Exprimare scrisă 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 

experimentat 

C1 Foarte bine C1 Foarte bine B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 

experimentat 
 

Autoevaluare 

Nivel european (*) 

Limba Germana 

Limba Engleza 

Activitate 

editoriala 
 

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine 

Publicatie: Cadastru. Noțiuni introductive-Racovicean M.,Racovicean D.O. 2007 
Publicaţie: Sistemul informaţional geografic şi aplicabilitatea lui, Corpul Experţilor 
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Competenţe şi 

cunoştinţe de 

utilizare a 

calculatorului 

Autocad, Office, MapSys, TopoSys etc. 

Alte competenţe şi 
aptitudini 

Hobby: Muzică, Motociclism, Călătorii, Schi 

Permis de 

conducere 

Categoriile A, B 

 

Geodezia este ramura matematicii aplicate care determină prin obervații și 

măsurători poziția exactă a punctelor, figurilor și ariilor unor porțiuni mari din 

suprafața terestră, determină forma și dimensiunile Pământului și variațiile 

gravitației terestre. 

Scopul geodeziei: determinarea poziției unor puncte/obiecte, poziție care este 

dată printr-un set de coordonate. 

Definiția lui Helmert (1880): Geodezia este știința măsurării și reprezentării 

suprafeței pământului. 

Definitia lui Sigl (1978): Geodezia este știința ce are ca obiect determinarea 

configurației, mărimii și câmpului gravific al pământului, plus reprezentarea 

acestuia sub formă de hărți. 

Definiția lui Helmert a fost completată de către Institutul Național al 

Canadei: Geodezia este disciplina care se ocupă cu măsurarea și reprezentarea 

pământului, inclusiv a câmpului său gravific într-un spațiu tridimensional în 

funcție de timp. 

Geodezia (din grecește γη = Pămînt, δαιζω = a împărți) este o disciplină care 

descrie geometria suprafeței terestre ca bază pentru cartografie. Ea se ocupă de 

asemenea și cu măsurarea și reprezentarea Pământului, a câmpului său 

gravitațional și fenomenele geodinamice (deplasarea polilor, mareea terestră și 

mișcările crustei) în spațiul tridimensional variabil în timp. 
Sursa:http://ro.wikipedia.org/wiki/Geodezie 

  

Geodezia este ştiinţa care se ocupă cu determinarea riguroasă a formei şi 

dimensiunilor Pământului sau a unor porţiuni din suprafaţa sa, precum şi cu 

reprezentarea grafică a acestora. 

În acest scop, geodezia determină cu precizie, prin măsurători şi calcule, 

un schelet de puncte convenabil distanţate pe suprafaţa Pamântului, numite 

puncte geodezice, care servesc ca sprijin pentru operaţiile topografice sau 

fotogrametrice ulterioare. 

Geodezia de la origine s-a ocupat şi cu rezolvarea unor probleme privind 

împărţirea suprafeţelor terestre. 

Geodezia cuprinde mai multe părţi şi anume: 

- geodezia elipsoidală, care studiază bazele matematice pentru luarea în 

considerare a suprafeţei elipsoidale a pământului în procese de determinare a 

punctelor geodezice; 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cartografie


Ghidul expertului tehnic judiciar din domeniul topografei, cadastrului și geodeziei  

 

Principiile noastre sunt: responsabilitate, calitate și eficiență                                 

 
139 

- triangulaţii geodezice, care se ocupă cu determinarea planimetrică a tuturor 

punctelor geodezice pe baza măsurătorilor de unghiuri; 

- trilateraţii geodezice, care se ocupă cu determinarea planimetrică a punctelor 

geodezice pe baza măsurătorilor de distanţe; 

- poligonametria, se ocupă cu determinarea punctelor geodezice utilizând 

măsurători de unghiuri şi distanţe; 

-  nivelmentul superior de precizie studiază metodele de determinare riguroasă a 

altitudinii unui schelet de puncte, prin nivelment geometric şi de legare 

altimetrică a acetora, cu punctele geodezice determinate planimetric; 

- geodezia dinamică (gravimetria), se ocupă cu determinarea intensităţii forţei 

gravitaţionale in diferite puncte ale globului, pentru deducerea formei şi 

dimensiunilor Pămâmtului, precum şi a constituţiei interne a scoarţei terestre; 

- astronomia geodezică are ca scop determinarea directă a coordonatelor 

geografice ale punctelor geodezice, folosind metode şi observaţii astronomice. 

 

Geodezia este strâns legată de o serie de discipline, cum ar fi: 

- teoria erorilor şi metoda celor mai mici pătrate, utilizată la rezolvarea 

problemelor de masurători de precizie; 

- cartografia matematică, care ajută la reprezentarea în plan a reţelei de puncte 

geodezice. 

Trebuie accentuată importanţa deosebită pe care o are geodezia pentru 

topografie şi fotogrammetrie, deoarece este de neconceput construcţia riguroasă 

de planuri şi hărţi topografice pentru suprafeţe mai mari, fără a avea un schelet 

de puncte geodezice, precis determinate, de care să fie legate toate lucrările 

topografice şi fotogrammetrice ulterioare. 

În cadrul procesului de întocmire a rapoartelor de expertiză tehnică 

judiciară din domeniul topografiei, cadastrului și geodeziei se utilizează 

rezultatele obținute prin utilizarea GPS-ului în determinările punctelor culese. 

De regulă suprafețele analizate se încadrează în sfera lucrărilor topo-

cadastrale, la întocmirea acestora neținându-se cont de curbura scoarței terestre. 

Este extrem de important ca punctele utilizate să fie corect determinate 

astfel încât rezultatele obținute să se încadreze în toleranțele admise. 

Global Positioning System (rom. sistem de poziționare globală; 

prescurtat GPS) este un sistem global de navigație prin satelit și unde radio.  

Principalul sistem de poziționare prin satelit de tip GPS este sistemul 

militar american numit „Navigational Satellite Timing and Ranging” 

(NAVSTAR).  

Acest sistem inițiat și realizat de către Ministerul Apărării al Statelor 

Unite ale Americii (DOD), poate calcula poziția exactă = coordonatele 

geografice exacte ale unui obiect pe suprafața Pământului, cu condiția ca acesta 

să fie echipat cu dispozitivul necesar - un receptor GPS.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_de_naviga%C8%9Bie_prin_satelit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Unde_radio
http://ro.wikipedia.org/wiki/SUA
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministerul_Ap%C4%83r%C4%83rii_al_Statelor_Unite_ale_Americii&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministerul_Ap%C4%83r%C4%83rii_al_Statelor_Unite_ale_Americii&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Coordonate_geografice
http://ro.wikipedia.org/wiki/Coordonate_geografice
http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt
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Obiectul poate fi și o persoană, care poate astfel să se orienteze pe 

pământ, pe apă, în aer sau și în spațiu (în apropierea Pământului).  

NAVSTAR utilizează sistemul geodezic WGS84, la care se referă toate 

coordonatele geografice calculate de sistem. 

Sistemul de coordonate geografice defineşte orice locaţii de pe Pământ 

prin 2 sau 3 coordonate ale unui sistem de coordonate sferice care este aliniat la 

axa în jurul căreia se învârte Pământul. 

Printr-o măsurare foarte exactă a distanţei în linie dreaptă dintre receptor 

şi cel puţin 4 sateliţi se poate determina poziţia oricărui punct de pe Pământ 

(latitudine, longitudine, altitudine). În mod normal pentru determinarea poziţiei 

în 3D a unui punct de pe suprafaţa terestră cu ajutorul poziţiei sateliţilor este 

nevoie de doar trei distanţe, deoarece metoda care se utilizează este cea a 

triangulaţiei. 

  Coordonate GPS alcatuite din: latitudine, longitudine și altitudine, 

coordonate culese de sateliți. 

Coordonate geografice: 

Latitudinea (Lat.) este unghiul dintre orice punct şi ecuatorul. Liniile 

cu o latitudine constantă sunt numite paralele. Ele trasează cercuri pe suprafaţa 

Pământului, dar singura paralelă care este un cerc mare este ecuatorul 

(latitudine=0 grade), cu fiecare pol geografic aflat la 90 de grade (Polul Nord 

90° N; Polul Sud 90° S). 

Longitudinea (Long.) este unghiul spre est sau vest al unui punct 

arbitrar de pe Pământ: Observatorul din Greenwich (Marea Britanie) este 

considerat punctul internaţional cu longitudine 0 grade.  

Ante-meridianul Greenwich este atât 180°V cât şi 180°E. Liniile de 

longitudine constantă sunt numite meridiane.  

Meridianul care trece prin Greenwich este meridianul primar. Spre 

deosebire de paralele, toate meridianele sunt jumătăţi de cercuri complete şi nu 

sunt paralele: ele se intersectează la polul nord şi la cel sud. 

Altitudinea este înălţimea unui punct de pe suprafaţa pământului, 

considerată în raport cu nivelul mării sau faţă de alt punct de pe suprafaţa 

terestră. 

Combinând aceste două unghiuri, poate fi specificată poziţia orizontală 

a oricărui punct de pe Pământ.  

Gradele sunt împărţite în minute (′) şi secunde (″). Există mai multe 

formate  pentru grade, toate fiind în ordinea Lat.-Long.: 

- GM Grade:Minute (49:30.0-123:30.0) 

- GMS Grade:Minute:Secunde (49:30:00-123:30:00) 

- GZ Grade Zecimale (49.5000-123.5000), de obicei cu 4 zecimale. 

Pentru a face conversia de la primele 2 formate la ultimul, gradele 

zecimale sunt egale cu numărul întreg de grade, plus minutele împărţite la 60, 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Geodezie
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plus secundele împărţite la 3600. La momentul actual gradele zecimale sunt 

formatul cel mai utilizat. 

Ecuatorul este evident o parte importantă a sistemului de coordonate, 

reprezentând punctul zero al unghiului latitudine şi punctul aflat la jumătatea 

dintre poli. 

 

3.6.1. Sisteme de coordonate 

Sistemul de Referinţă şi Coordonate folosit în România este datum-ul 

geodezic Krasovski 1942 (cunoscut sub denumirea Sistemul de coordonate 

1942) şi este bazat pe elipsoidul Krasovski 1940 şi sistemul de proiecţie 

Stereografică 1970. 

Datum-ul Krasovski 1942 are următoarele caracteristici principale: 

a. elipsoidul de referinţă este elipsoidul Krasovski 1940 cu semiaxa mare egală 

cu 6378245 m şi inversul turtirii 1:298,3; 

b. elipsoidul de referinţă este tangent la geoid în punctul fundamental Pulkovo, 

cu următoarele coordonate: latitudinea φ = 59˚46’15”,359 şi longitudinea λ = 

30˚19’28”,318; 

c. azimutul geodezic din Pulkovo (piramida A) spre punctul Bugrî are valoarea 

de 121˚06’42”,305; 

d. originea coordonatelor geografice: planul ecuatorului, meridianul 

Greenwich; 

e. zona de utilizare a proiecţiei: România. 

Proiecţia Stereografică 1970 este o proiecţie azimutală oblică, 

cvasistereografică, conformă: 

a. polul proiecţiei Qo, numit şi “centrul proiecţiei” are următoarele 

coordonate geografice: 

φ0=460, λ0=250 şi coordonatele rectangulare plane: x = 500.000 m, y = 500.000 

m. 

b. reprezentarea întregii ţări se face pe un singur plan de proiecţie secant, 

care are un cerc de deformaţie nulă, cu raza: ρ =201.718 km 

c. deformaţia liniară variază funcţie de depărtarea faţă de polul proiecţiei, de la  

-25.0 cm/km la +65 cm/km la distanţa de 380 km faţă de acest punct, iar 

deformaţia areolară variază în funcţie de depărtarea faţă de polul proiecţiei, de 

la -5.00 mp/ha în polul proiecţiei şi +12.76 mp/ha la distanţa de 380 km faţă de 

acest punct: 
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d. sistemul de axe de coordonate rectangulare plane are ca origine imaginea 

plană a punctului central, axa Ox are sensul pozitiv spre nord, iar axa Oy are 

sensul pozitiv spre est. Pentru transformarea coordonatelor din planul tangent în 

polul Qo , într-un plan secant paralel cu acesta, se utilizeaza coeficientul:  

 

c=1 ─1/4000 = 0.999750000 

 

Transformarea coordonatelor stereografice din planul secant în cel tangent 

se face prin înmultirea cu coeficientul:  

                                                                     
c’ = 1/c= 1.000250063 

 

Coordonatele rectangulare plane ale colțurilor trapezelor în proiectia 

stereografică 1970 se obțin prin transformarea coordonatelor geografice (φ, λ) 

ale acestora.  

Sistemul de cote folosit în România este: Marea Neagra 1975. Este un sistem 

de cote normale, cu punctul fundamental al datumului vertical situat la 

aproximativ 53 km de Constanța între localitățile Tariverde și Cogealac.  

Produsele cartografice digitale, corespunzatoare scării 1:5000 se execută, în 

prezent, în proiecția Stereografică 1970, având la baza elementele elipsoidului 

Krasovski 1940. Pentru produsele executate în sistem local se folosesc 

coeficienți de transformare a coordonatelor din planul proiecției Stereografice 

1970 în planul local și pentru transformarea inversă.  

Nomenclatura hărților/planurilor este stabilită pornind de la împărțirea 

elipsoidului terestru în zone și fuse. Astfel, pentru împărțirea elipsoidului în 

trapeze la scara 1:1.000.000, se trasează meridiane din 6˚ în 6˚, care delimiteaza 

fusele, numerotate de la 1 la 60 și paralele din 4˚ în 4˚, pornind de la ecuator 

spre poli, care delimitează zone notate cu A, B, C… Teritoriul României este 

situat în fusele 34 si 35 și în zonele K, L, M, astfel încât nomenclatura unui 

trapez la scara 1:1.000.000 va fi formată dintr-o literă corespunzând zonei și una 
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corespunzând fusului, de exemplu: L-35. Pornind de la această scară se va 

stabili nomenclatura trapezelor la scări mai mari. Pentru scara 1:5.000 

nomenclatura va fi de exemplu: L-35-144-D-d-4-IV. 

Dimensiunile laturilor unui trapez la scara 1:5000 sunt: latura ∆φ:’15’’,00 iar 

latura  ∆λ: 1’52’’,50; caroiajul rectangular se trasează cu echidistanța de 500 m.  

 

3.6.2. Puncte geodezice 

 

Punctele de bază sunt acele puncte care au coordonate determinate cu precizie, 

sunt materializate la teren şi riguros inventariate, care stau la baza măsurătorilor 

geodezice, topografice, cadastrale, GIS, pentru reperaj fotogrammetric. 

 

Observaţii 

1. Punctele geodezice aparţinând reţelei geodezice de sprijin de ordin superior 

(I, II, III, IV) au calculate coordonate rectangulare plane în proiecţia 

Stereografică 1970, având sistemul de altitudini Marea Neagră 1975. Punctele 

din Reţeaua Geodezică Naţională GNSS (RGN-GNSS), determinate prin 

metode satelitare au pe lângă coordonatele plane (în proiecţia Stereografică 

1970) şi coordonate  elipsoidale în sistemul de referinţă european ETRS89: 

Puncte GNSS Clasa 
Eroarea medie pătratică* 

(cm) 

Puncte apraținând rețelelor  goedezice naționale primare A 1.0 

Puncte apraținând rețelelor  goedezice naționale secundare B 2.0 

Puncte apraținând rețelelor  goedezice naționale terțiare C 3.0 

2. Punctele de îndesire/ridicare sunt punctele care aparţin reţelei geodezice de 

ordin V, calculate prin: triangulaţie, poligonometrie, trilateraţie sau combinaţii 

între aceste metode şi punctele GNSS de îndesire de clasă D. Coordonatele 

punctelor de ordinul V au fost determinate pornind de la reţelele de ordin 

superior I, II, III, IV şi au fost calculate în proiecţia Stereografică 1970, cu 

planul de referinţă Marea Neagră.  
Puncte de îndesire /ridicare Clasa Eroarea medie pătratică* 

(cm) Ordin 

Puncte aparținând rețelei geodezice de îndesire D 5.0 

*Eroarea medie pătratică de determinare a poziției 2D după compensare 

În cazul realizării reţelei geodezice de îndesire, prin măsurători GPS, 

este recomandat ca aceste reţele să fie conectate la RGN (GNSS), prin 

staţionarea de puncte din RGN (GNSS) de clasă B şi clasă C (obţinute prin 

îndesirea reţelei de clasă B) şi/sau prin utilizarea de date de la staţiile GNSS 

permanente de clasă A. 

3. Pentru punctele geodezice ale căror coordonate au fost calculate în sistemul 

de proiecţie Gauss- Krüger 1962 sau într-un sistem de proiecţie local, pot primi 

coordonate în proiecţia Stereografică 1970, prin transcalculare. 
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4. Reţelele de nivelment de bază se execută pe traseele căilor de comunicaţie 

(şosele, căi ferate etc.) şi sunt materializate prin mărci sau reperi de nivelment. 

Reperii de nivelment, care aparţin reţelei de nivelment naţionale, se pot clasifica 

în reperi de ordinul I, II, III, IV, în funcţie de precizia cu care au fost calculaţi: 
Ordinul reperului 

de nivelment 
I II III IV 

Precizia de 

determinare a 
reperului 

± 0.5 mm. La 1 km 

de drumuire 

±√L 5 mm unde L 

este perimetrul 
poligonului sau 

lungimea traseului 

±√L 10 mm unde 

L este perimetrul 
poligonului sau 

lungimea traseului 

±√L 20 mm unde 

L este perimetrul 
poligonului sau 

lungimea traseului 

Pentru asigurarea densităţii necesare de puncte cotate se execută reţele de 

nivelment de ordinul V. Eroarea admisă în executarea traseelor de nivelment 

geometric de ordin V este de +/- 30 mm√L, unde L este lungimea traseului în 

km. Ordinul nr. 80/2010 TOPRO5 Norme pentru realizarea planului topografic de referinţă în format 

digital, corespunzător scării 1:5000  

Măsurătorile topografice moderne au evoluat  de la măsurarea precisă a 

unghiurilor în plan vertical și orizontal cu ajutorul teodolitelor, la stabilirea 

poziției precise pe glob a unor puncte folosind receptoare ale căror semnale sunt 

emise de sateliții integrați în sistemele de poziționare globală. 

In prezent, cele mai folosite aparate sunt cele GNSS-RTK de dublă 

frecvență (L1/L2 ), cu un  număr sporit de canale, și care se pot conecta la mai 

multe sisteme de sateliți (la GPS, la sistemul rusesc GLONASS , sau cu canale 

rezervate pentru alte sisteme ce vor apare ulterior- sistemul european Galileo și 

cel chinezesc Compass în curs de implementare). 

Sistemele GNSS-RTK cu dublă frecvență L1/L2 pot fi folosite atât la 

măsurători statice și cinematice, cât și la măsuratori în timp real, RTK (Real 

Time Kinematic). Pentru determinarea în timp real cu precizie centimetrică  a 

coordonatelor punctelor este nevoie ca aparatele GPS-GNSS RTK să primească 

corecții de la stații fixe terestre. Acest lucru este posibil fie prin radio UHF de la 

o bază proprie (în acest mod fiind nevoie de 2 aparate - base și rover), sau 

folosind modem-uri GSM conectate la internet pentru recepția corecțiilor RTK 

de la stațiile fixe permanente existente în multe țări (ROMPOS pentru 

România). Modulele GSM funcționeaza cu cartele GSM de internet de la 

operatorii locali de telefonie mobilă. 

Condiția efectuării măsurătorilor GPS-RTK este ca programul 

dispozitivului de comandă să aibă implementat algoritmul de transcalcul 

din sistem de coordonate WGS84 în sistemul național de coordonate al 

fiecărei țări (în cazul României - Transdat - pentru transcalculul și 

proiecția Stereografică 1970 ca sistem național). 

O altă condiție este ca în zona în care se efectuează măsurătoarea să 

fie semnal GSM de date suficient de puternic pentru a realiza conexiunea 

internet, în caz contrar pentru măsurătorile GPS RTK fiind necesare 
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minim 2 aparate (base și rover) și posibilitatea de a stabili conexiunea radio 

UHF între ele, plecând de la un punct determinat anterior. 
Sistemul Românesc ce determina pozitia – ROMPOS reprezintă un 

proiect al ANPCI prin care se asigură poziţionări precise în sistemul de referinţă 

şi coordonate european ETRS89 pe baza Reţelei Naţionale de Staţii GNSS 

Permanente. 

ROMPOS se bazează pe Sisteme Satelitare de Navigaţie Globală (GNSS, 

Global Navigation Satellite Systems) incluzând GPS, GLONASS şi GALILEO 

(în viitor), furnizând date complementare necesare îmbunătăţirii preciziei de 

determinare a poziţiei până la ordinul câtorva milimetri. 

Acoperind întreg teritoriul României cu un număr de 73 de staţii GNSS 

permanente, ROMPOS este disponibil în orice moment şi pentru orice locaţie 

din România. Prin utilizarea ROMPOS, receptoarele moderne GNSS vor lucra 

mai eficient, mărind productivitatea muncii, iar costurile vor fi reduse. Cu un 

singur receptor GNSS şi acces din teren la internet prin conexiuni de tipul 

GSM/GPRS, utilizatorul poate beneficia de serviciile ROMPOS. 

Prin integrarea sistemului ROMPOS în sistemul similar european 

EUPOS, se va asigura interconectarea sa cu sisteme similare europene, 

permiţând o poziţionare uniformă chiar la trecerea frontierei cu ţările vecine. 

 

3.6.3. Necesitatea adoptării ETRS89 în România 
 

Una dintre atribuţiile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară, prevăzute  în  Hotărârea de Guvern nr. 1210/29.07.2004  este  cea  

de  a  asigura  executarea,  completarea, modernizarea  şi  menţinerea  în  stare  

de  utilizare  a  reţelei  geodezice  naţionale. Modernizarea reţelei geodezice 

naţionale a inclus în ultimii ani, folosirea din ce în ce mai largă a tehnologiilor 

satelitare de poziţionare, care utilizează sisteme de referinţă şi coordonate 

geocentrice.  

Asigurarea acestei infrastructuri moderne necesare determinării poziţiei 

implică şi  implementarea unui sistem de referinţă şi coordonate modern 

conform tendinţelor actuale la nivel european. Susţinerea adoptării Sistemului 

de Referinţă şi de Coordonate (SRC) ETRS89 în fiecare ţară din Europa vine în 

principal din partea organizaţiilor care lucrează cu date spaţiale la nivel naţional 

şi internaţional. Principalele argumente în favoarea unui SRC geocentric 

constau în : 

•  Conservarea preciziei ridicate a coordonatelor punctelor determinate pe baza 

tehnologiilor GNSS şi implicit îmbunătăţirea calităţii  reţelei   geodezice 

naţionale; 

•  Asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii datelor spaţiale naţionale cu 

standardele europene şi internaţionale; 

•  Realizarea produselor cartografice pan-europene în sistemele de referinţă. 
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3.6.4. Caracteristici generale ale sistemului 

 

Sistemul ROMPOS se bazează pe o Reţea Naţională de Staţii GNSS 

(GPS+GLONASS) Permanente instalate de către ANCPI. Staţiile de referinţă 

funcţionează permanent furnizând date în timp real, precum şi la intervale de 

timp prestabilite (1h, 24h). 

♦  Staţiile de referinţă sunt interconectate între ele, inclusiv peste graniţele 

statelor vecine: În momentul de faţă ANCPI are oferte de colaborare cu staţii 

similare din Ungaria şi Bulgaria; cu Ungaria s-au testat astfel de schimburi de 

date în acest an şi se va trece la permanentizarea acestora; 

♦  Amplasarea staţiilor de referinţă se face atent pentru a asigura stabilitatea pe 

termen lung a antenelor GNSS. Amplasamentul şi antenele sunt alese astfel 

încât să asigure un orizont de „vizibilitate” cât mai liber de obstrucţii şi evitarea 

unor posibile surse de interferenţă şi efecte de reflexie („multipath”).Prin 

utilizarea unor antene corect calibrate, posibilele efecte „multipath” pot fi 

reduse. Antenele noi achiziţionate de către ANCPI în anul 2008 au fost calibrate 

cu cele mai bune tehnici disponibile pe plan mondial (calibrare absolută 

individuală a fiecărei antene); 

♦  Se utilizează la staţiile de referinţă numai receptoare şi antene cu dublă 

frecvenţă de clasă geodezică; 

♦  Staţiile recepţionează date în mod continuu de la sateliţii NAVSTAR GPS 

(toate staţiile) şi de la sateliţii sistemului rusesc GLONASS (36 de staţii). Odată 

ce sistemul GALILEO va intra în funcţiune, staţiile vor utiliza în mod 

obligatoriu datele de la sateliţii acestui sistem şi opţional de la sateliţii GPS şi 

GLONASS; 

♦  Coordonatele staţiilor sunt determinate cu o precizie foarte bună (sub 1cm), 

în sistemul de referinţă ETRS 89 (European Terrestrial Reference System 1989) 

prin îndesirea staţiilor GNSS (Bucureşti, Bacau, Baia Mare, Constanţa, Deva) 

integrate în Reţeaua Europeană de Referinţă (EUREF); 

♦  Poziţiile antenelor staţiilor de referinţă se verifică în mod regulat pentru a 

detecta eventuale deplasări; 

♦  Se  va  implementa  un  sistem  de  management  a  calităţii  în  scopul  

sprijinirii utilizatorilor de a obţine rezultatele scontate în concordanţă cu 

cerinţele impuse de precizie, integritate, disponibilitate a sistemului. Se va 

garanta un nivel de disponibilitate şi integritate de minim 99%. Funcţionările 

defectuoase, întreruperile şi scăderile de calitate sunt identificate în mod 

automat în timp real. 

♦  Staţiile de referinţă naţionale sunt compatibile cu majoritatea altor sisteme de 

tip GNSS. Sistemul naţional va asigura interoperabilitatea cu sistemul european 

similar EUPOS. 
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GLOSAR DE TERMENI  

 

a) acte originale – se asimilează acestei noţiuni duplicatul actului notarial 

emis în conformitate cu prevederile art. 98 din Legea notarilor publici şi a 

activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

b) imobilul este terenul, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi 

administrativ-teritoriale, aparţinând unuia sau mai multor proprietari, care se 

identifică printr-un număr cadastral unic; 

c) imobil împrejmuit este imobilul care are limitele materializate în teren 

prin elemente stabile în timp; 

d) parcela este suprafaţa de teren cu o singură categorie de folosinţă; 

e) planul cadastral constituie reprezentarea grafică a limitelor imobilelor 

dintr-o unitate administrativ-teritorială, înscrise în cartea funciară. Planul 

cadastral este un document tehnic, întocmit în sistemul de proiecție național și 

este actualizat, la cerere sau din oficiu, de către oficiile teritoriale, în cadrul 

lucrărilor de cadastru sporadic sau de cadastru sistematic. Planul cadastral 

conține limitele imobilelor, ale construcțiilor permanente şi numerele 

cadastrale; 

f) documentația cadastrală este ansamblul pieselor tehnice, juridice și 

administrative necesare înregistrării imobilului la cerere în sistemul informatic 

integrat de cadastru și publicitate imobiliară, prin care se constată situația reală 

din teren. Documentaţia se întocmește în format digital şi analogic într-un dosar 

unic; 

g) extrasul de plan cadastral reprezintă secţiunea din planul cadastral, cu 

reprezentarea imobilului şi a celor învecinate, a dimensiunilor laturilor acestuia, 

la data ultimei actualizări a bazei de date grafice. Extrasul de plan cadastral se 

va elibera în format analogic sau digital, având ca suport ortofotoplanul, pe care 

se vor reprezenta imobilul în cauză şi cele vecine, dacă acestea există în baza de 

date grafică. Extrasul de plan cadastral se eliberează din oficiu, ca anexă la 

extrasul de carte funciară pentru imobilele gestionate în sistemul informatic 

integrat de cadastru şi carte funciară; 

h) procesul-verbal de vecinătate încheiat între proprietarul imobilului şi 

deținătorii imobilelor învecinate este actul de constatare al situaţiei din teren, 

prin care se exprimă acordul cu privire la identificarea corectă a limitelor 

comune recunoscute de către aceştia, întocmit de persoana autorizată cu prilejul 

identificării şi măsurării imobilului care face obiectul documentaţiei cadastrale; 

i) persoana autorizată să execute lucrări de cadastru este persoana care 

realizează o activitate de interes public, împuternicită să constate situaţia 

existentă la teren, cu ocazia măsurării imobilului; 

j) planul de amplasament și delimitare este întocmit de persoana autorizată 

şi reprezintă documentul tehnic de constatare a situaţiei reale din teren, prin care 
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sunt determinate limitele și suprafeţele terenurilor şi/sau construcţiilor, rezultate 

din măsurători; 

k) planul parcelar este reprezentarea grafică a unei tarlale, care conţine 

limitele tuturor imobilelor din tarla şi detaliile stabile din teren ce o definesc. 

Planul parcelar se întocmeşte în format analogic şi digital şi se integrează în 

planul cadastral după recepţia acestuia de către oficiul teritorial prin atribuirea 

numerelor cadastrale tuturor imobilelor componente;  

l) planul de încadrare în tarla se întocmeşte în lipsa planului parcelar şi 

conţine reprezentarea limitelor tarlalei, limitele imobilelor care au numere 

cadastrale anterior atribuite, limitele imobilului în cauză şi orice alte detalii fixe 

din teren. Imobilul înregistrat în baza planului de încadrare în tarla poartă 

menţiunea: „Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă, datorită 

lipsei planului parcelar”; 

m) tarlaua este diviziunea cadastrală tehnică a unităţii administrativ-teritoriale 

delimitată prin detalii fixe, identificabile în teren, care nu suferă modificări în 

timp, cum ar fi căi de comunicaţie, ape, diguri etc.; 

n) planul topografic este reprezentarea convenţională, în plan, analogică sau 

digitală, a unei suprafeţe de teren, într-o proiecţie cartografică şi în sistem de 

referinţă național;  

o) planul cadastral de ansamblu se întocmeşte la nivelul unității 

administrativ-teritoriale şi conţine reprezentarea hotarului, a limitelor 

intravilanelor şi denumirile acestora, principalele detalii liniare, elemente de 

toponimie, denumirile unităţilor administrativ-teritoriale vecine; 

p) harta este reprezentarea grafică convenţională a întregii suprafeţe terestre 

sau a unei porţiuni mari din aceasta, redusă la o anumită scară, ţinându-se seama 

de curbura pământului; 

q) lucrări de specialitate - lucrările din domeniul cadastrului, geodeziei, 

topografiei, fotogrammetriei, cartografiei; 

r) lucrările tehnice de cadastru determină poziţia, configuraţia şi suprafaţa 

imobilelor şi a construcţiilor; 

s) lucrări de cartografie - lucrările necesare redactării planurilor şi hărţilor 

analogice sau digitale la diferite scări, a modelului digital al terenului şi al 

ortofotoplanurilor, în sistemul naţional de referinţă şi de coordonate; 

t) lucrări de măsurători terestre - lucrările de teren şi de birou aferente 

execuţiei, modernizării şi completării reţelelor de sprijin, de îndesire şi de 

ridicare, precum şi cele necesare realizării planurilor şi hărţilor analogice sau 

digitale, ale modelului digital al terenului şi ale ortofotoplanurilor; rezultate în 

urma unor operațiuni topografice;  

u) lucrări de geodezie – ansamblul de lucrări aferente inventarierii, execuţiei, 

modernizării şi completării Reţelei Geodezice Naţionale, a reţelelor de sprijin, 

de îndesire şi de ridicare, care se desfăşoară pe suprafeţe mai mari de 100 km2, 

precum şi realizarea de modele de geoid / cvasigeoid; 
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v) lucrări de fotogrammetrie – ansamblul lucrărilor aferente obţinerii de 

imagini bidimensionale sau tridimensionale ale suprafeţei terestre sau ale altor 

obiecte cu scopul determinării formei, dimensiunilor şi a diverselor proprietăţi, 

atribute, ale acestora, indiferent de senzorii folosiţi în acest scop. De asemenea, 

obţinerea de produse cartografice, hărţi şi planuri, prin tehnici fotogrammetrice 

se încadrează în categoria lucrărilor de fotogrammetrie; 

w) sistemul informațional specific domeniului de activitate este un sistem de 

evidență și inventariere specifice unor domenii de activitate, având la bază 

elemente preluate din lucrările de cadastru sistematic; 

x) lucrările de cadastru sporadic sunt executate la nivel de imobil, la cerere, 

în vederea înscrierii imobilului în evidențele de cadastru și publicitate 

imobiliară, lucrări care sunt preluate la realizarea lucrărilor de cadastru 

sistematic; 

y) lucrările de cadastru sistematic se realizează la nivelul unităţilor 

administrativ-teritoriale, pe sectoare cadastrale; 

z) unităţile administrativ-teritoriale sunt: județul, orașul, comuna;  

aa) extravilanul unităţii administrativ-teritoriale - partea din unitatea 

administrativ-teritorială, cuprinsă în afara intravilanului, delimitată cadastral 

potrivit legii; 

bb) intravilanul unităţii administrativ-teritoriale - partea din unitatea 

administrativ-teritorială, legal delimitată, destinată construirii şi habitaţiei; 

cc) categorie de folosinţă a terenului - caracterizare codificată din punct de 

vedere al scopului pentru care este utilizat; 

dd) punct geodezic - elementul din reţeaua geodezică materializat în teren, 

poziţionat prin coordonate în sistemele de referinţă oficiale, inventariat după 

număr/denumire şi cu fişă de descriere; 

ee) reţea geodezică - totalitatea punctelor determinate într-un sistem unitar de 

referinţă, cuprinzând reţeaua de triangulaţie-trilateraţie pentru poziţionarea în 

plan şi reţeaua de nivelment şi gravimetrie pentru poziţionarea altimetrică. 

Reţeaua de triangulaţie-trilateraţie este formată din puncte situate pe o anumită 

suprafaţă, încadrate în reţele geometrice compacte în care s-au efectuat 

determinări astronomice şi/sau direcţii azimutale, distanţe zenitale şi lungimi de 

laturi, pe baza cărora s-au calculat coordonatele punctelor în sistem unitar de 

referinţă; 

ff) reţeaua geodezică de sprijin pentru executarea lucrărilor de cadastru 

general este formată din totalitatea punctelor determinate în sisteme unitare de 

referinţă; 

gg) reţeaua geodezică de îndesire se realizează astfel încât să asigure 

densitatea de puncte necesare în zona de lucru şi în zona limitrofă pentru 

executarea lucrărilor de cadastru sistematic;  

hh) sector cadastral  unitatea de suprafaţă delimitată de elemente liniare 

stabile în timp - căi de comunicaţie, ape, diguri, etc. Determinarea sectoarelor 
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cadastrale se realizează cu scopul de a facilita gestionarea cât mai eficientă a 

informaţiile grafice în cadrul lucrărilor de cadastru sistematic; 

ii) sistemul informatic integrat de cadastru și publicitate imobiliară este un 

sistem gestionat de ANCPI şi oficiile teritoriale în care sunt gestionate imobilele 

înregistrate în cadastru şi carte funciară, prin informaţii grafice şi textuale. În 

sistemul informatic integrat de cadastru și publicitate imobiliară, numărul 

cadastral este identic cu numărul de carte funciară. Informaţiile grafice şi 

textuale aferente imobilului sunt generate cu ajutorul fişierului cpxml/cgxml; 

jj) repoziţionarea este operaţiunea de modificare a coordonatelor imobilului 

poziţionat greşit în planul cadastral, prin rotaţie, translaţie, modificarea 

geometriei anterior recepţionate şi/sau modificarea suprafeţei imobilului. 

Modificarea geometriei și a suprafeței în cadrul repoziționării nu implică 

modificarea limitelor fizice, ci actualizarea bazei de date a cadastrului în urma 

remăsurării acelorași limite ce defineau imobilul la momentul întocmirii 

documentației anterioare; 

kk) fişier cpxml/cgxml - structură XML definită de ANCPI pentru 

reprezentarea datelor tehnice și juridice (textuale și grafice) aferente imobilelor; 

fişier cpxml este aferent lucrărilor de cadastru sporadic; fişier cgxml este aferent 

lucrărilor de cadastru sistematic; 

ll) condominiu - imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, 

dintre care unele proprietăţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, 

pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară 

individuală pentru fiecare unitate individuală aflată în proprietate exclusivă, 

care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz. (L 

114) ; 

mm)   unitate individuală - Unitate funcţională, componentă a unui 

condominiu, formată din una sau mai multe camere de locuit şi/sau spaţii cu altă 

destinaţie situate la acelaşi nivel al clădirii sau la niveluri diferite, cu 

dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, având acces direct şi intrare 

separată, şi care a fost construită sau transformată în scopul de a fi folosită, de 

regulă, de o singură gospodărie. În cazul în care accesul la unitatea funcţională 

sau la condominiu nu se face direct dintr-un drum public, acesta trebuie să fie 

asigurat printr-o cale de acces sau servitute de trecere, menţionate obligatoriu în 

actele juridice şi înscrise în cartea funciară. (L 114); 

nn) construcţii cu caracter provizoriu - construcţiile autorizate ca atare, 

indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul funcţiunii 

adăpostite ori datorită cerinţelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o 

durată de existenţă limitată, precizată şi prin autorizaţia de construire. De 

regulă, construcţiile cu caracter provizoriu se realizează din materiale şi 

alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea 

iniţială (confecţii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele 

asemenea) şi sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcţiilor cu caracter 
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provizoriu fac parte: chioşcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe 

căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, 

copertine, pergole ori altele asemenea. Realizarea construcţiilor provizorii se 

autorizează în aceleaşi condiţii în care se autorizează construcţiile definitive. 

Definirea termenului este preluată din Anexa nr.2 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

oo) intravilanul unităţii administrativ-teritoriale - partea din unitatea 

administrativ-teritorială, legal delimitată, destinată construirii şi habitaţiei; 

pp) încăperea - spaţiul din interiorul unei clădiri; 

qq) legile proprietății - Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi a celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii 

fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată 2, 

cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 247/2005 privind reforma în 

domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 165/2013 privind măsurile 

pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent, a 

imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România; 

rr) repoziționarea este operaţiunea de rectificare a coordonatelor imobilului 

poziţionat greşit în planul cadastral, prin rotaţie, translaţie, modificarea 

geometriei anterior recepţionate. Modificarea geometriei poate duce la 

modificarea suprafeţei imobilului care nu poate să depășească +/- 2 % față de 

suprafața măsurată înscrisă în cartea funciară sau în actul de proprietate. 

Modificarea geometriei și a suprafeței în cadrul repoziționării nu implică 

modificarea limitelor fizice, ci actualizarea bazei de date a cadastrului în urma 

remăsurării acelorași limite ce defineau imobilul la momentul întocmirii 

documentației anterioare; 

ss) numărul cadastral este identificatorul unic al cărui atribut este un număr 

natural (de la 1 la n), atribuit imobilului de către oficiul de cadastru şi 

publicitate imobiliară, cu ocazia înregistrării acestuia în sistemul integrat de 

cadastru şi carte funciară; 

tt) deţinător de imobil se înţelege titularul dreptului de proprietate, al altor 

drepturi asupra acestuia sau cel care, potrivit legii civile, are calitatea de posesor 

ori deţinător precar; 

uu)  cota-parte din dreptul de proprietate asupra părților comune are caracter 

accesoriu în raport cu dreptul de proprietate asupra spațiului din clădire care 

constituie bunul principal; înstrăinarea sau ipotecarea cotei-părți nu se va putea 

face decât odată cu dreptul asupra spațiului care constituie bunul principal; 
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vv) acţiune în rectificarea cărţii funciare, acţiune civilă prin care se 

urmăreşte înlăturarea înscrierilor neîntemeiate efectuate în cartea funciară. 

Acţiunea poate avea ca obiect rectificarea intabulării şi a înscrierii provizorii 

sau rectificarea notării, în cazul în care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde, 

în privinţa înscrierii, cu situaţia juridică reală a unui imobil; 

ww)  acţiune în revendicare imobiliară, acţiune în revendicare având ca obiect 

bunuri imobile. în ceea ce priveşte proba dreptului de proprietate, reclamantul 

trebuie să probeze că este titularul dreptului de proprietate asupra bunului 

revendicat, în favoarea pârâtului operând o prezumţie relativă de proprietate, 

desprinsă din faptul posesiunii bunului; proba se face prin titlul de proprietate, 

care poate să fie un act translativ sau declarativ (hotărâre judecătorească, act de 

partaj, o tranzacţie etc.); 

xx)  acţiunea în constatare, este acea acţiune în justiţie prin care reclamantul 

solicită instanţei doar să constate existenţa unui drept subiectiv al său faţă de 

pârât ori, după caz, inexistenţa unui drept subiectiv al pârâtului împotriva sa; 

yy) cererea instanței, autoritățile competente sunt obligate să îi comunice, în 

termenul stabilit, toate informațiile, înscrisurile ori reglementările solicitate; 

zz) anexe gospodăreşti construcţiile cu caracter definitiv sau provizoriu, 

menite să adăpostească activităţi specifice, complementare funcţiunii de locuire, 

care, prin amplasarea în vecinătatea locuinţei, alcătuiesc împreună cu aceasta o 

unitate funcţională distinctă. În categoria anexelor gospodăreşti, de regulă în 

mediul rural, sunt cuprinse: bucătării de vară, grajduri pentru animale mari, 

pătule, magazii, depozite şi altele asemenea, În mod similar, sunt asimilabile 

noţiunii de anexe gospodăreşti şi garajele, serele, piscinele şi altele asemenea; 

aaa)  anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole construcţiile situate în 

zone izolate în extravilan şi îndepărtate de localitatea de reşedinţă a lucrătorilor 

agricoli, menite să adăpostească maşini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte 

bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum şi spaţii pentru cazare temporară 

pe timpul campaniilor agricole; 

bbb)  comod partajabil - Terenul este comod partajabil în natură dacă toate 

parcelele rezultate din împărțeală sunt comod folosibile conform destinației lor 

și a reglementarilor legale în vigoare; 2. Construcția este comod partajabilă în 

natură dacă toate elementele rezultate din împărțeală sunt comod folosibile 

conform destinației lor și a reglementărilor legale în vigoare; 

ccc) coproprietate -Drept de proprietate pe care îl au două sau mai multe 

persoane, simultan și concurent, a căror proprietate este divizată între ele în 

cote-părți, fără ca bunul respectiv să fie fracționat în materialitatea sa; 

ddd) coproprietatea formațată - Este acea formǎ a coproprietății ce apare în 

mod independent de voința coproprietarilor și poartă asupra unor bunuri care 

prin natura sau destinația lor pot fi folosite de mai multi coproprietari și care au 

o cota-parte ideală și abstractă din dreptul comun de proprietate; 

http://legeaz.net/legea-205-2004-protectia-animalelor
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eee) criteriile partajului La formarea și atribuirea loturilor, instanța va ține 

seama, după caz, și de acordul părților, mărimea cotei-părți ce se cuvine 

fiecăreia din masa bunurilor de împărțit, natura bunurilor, domiciliul și 

ocupația părților, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere 

împărțeala, au făcut construcții sau îmbunătățiri cu acordul celorlalți 

coproprietari sau altele asemenea; 

fff) grănițuirea  constituie operațiunea de determinare, prin semne exterioare și 

vizibile, a limitelor dintre două proprietăți limitrofe pentru a se ști limitele fondului 

asupra căruia poartă dreptul de folosință al proprietarilor celor două fonduri: 

ggg) terenul aferent construcțiilor se înțelege terenuri-curți, construcții și 

anexele acestora, conform titlului de proprietate, identificat printr-un 

identificator unic - numărul cadastral - sau care constituie un singur corp 

funciar; 

hhh) identificator - legătura logică ȋntre baza de date grafice și baza de date 

alfanumerice ȋn sistemul informatic al cadastrului;Identificator  este numărul 

de identifcare al unui imobil  care este legătura între baza de date grafică şi baza 

de date textuală ȋn sistemul de evidență a cadastrului; 

iii) ieșirea din indiviziune reprezintă încetarea proprietății comune asupra unui 

bun sau unei universalități de bunuri, astfel încât, în locul unei cote-părți 

abstracte, fiecăreia dintre persoane i se atribuie în exclusivitate o porțiune 

determinată, concretă; 

jjj) obiectul expertizei, conţinutul lămuririlor de specialitate solicitate 

expertului într-o cauză penală de către organul judiciar , este adus, de către 

organul judiciar, la cunoştinţa părţilor şi expertului la termenul fixat, indicîndu-

se totodată întrebările la care expertul trebuie să răspundă. Părţile şi expertul pot 

face observaţii cu privire la aceste întrebări şi pot cere modificarea sau 

completarea lor. Obiectul expertizei constă în lămurirea unor fapte sau 

împrejurări ale cauzei, în vederea aflării adevărului; 

kkk) opozabilitate, calitate a unui act juridic sau a unui drept subiectiv, de a 

produce efecte între părţile raportului juridic şi de a impune respectarea lui şi de 

către alte persoane; 

lll) picătura streșinii- proprietarul este obligat să își facă streașina casei sale 

astfel încât apele provenind de la ploi să nu se scurgă pe fondul proprietarului 

vecin; 

mmm) precizie - gradul de exactitate folosit pentru înregistrarea poziţiei şi 

caracteristicilor entităţii spaţiale,fiind independentă de acurateţe. Precizia de 

poziţionare exprimă în ce măsură poziţia unui obiect din cadrul planului/hărţii 

reflectă poziţia reală a detaliului respectiv în realitate, într-un sistem de referinţă 

dat; 

nnn) proprietatea în devălmășie este atunci când, prin efectul legii sau în 

temeiul unui act juridic, dreptul de proprietate aparține concomitent mai multor 

http://www.codproceduracivila.ro/legislatie/document/lege-134-din-2013-codul-de-procedura-civila-articol-987-criteriile-partajului-1183-70033.html
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persoane fără ca vreuna dintre acestea sa fie titularul unei cote-părți determinate 

din dreptul de proprietate asupra bunului sau bunurilor comune; 

ooo) schița – crochiu: Reprezentare sumară, din vedere, a unor detalii din 

teren, de interes topografic.Sursa (STAS 7488-89, Măsurători terestre: 

Geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie și cadastru- terminologie și 

simboluri). 
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CONTRIBUȚII ALE EXPERȚILOR LA ÎNFĂPTUIREA 

ACTLUI DE JUSTIȚIE 

 

Expert tehnic judiciar dr. ing. dipl. RACOVICEAN M. Mihai 
Adresă(e)  ROMÂNIA, Judeţul Timiş, 300771 - Timişoara,  str. Ion Sârbu nr. 18 

Telefon(oane) Mobil: +40740247277 

Fax +40256221050 

E-mail mihai.racovicean@otniel.ro 

Naţionalitate română 

Data naşterii 03 iulie 1959 

Sex M 

Experienţa 

profesională  
 

 Doctor ȋn științe 

 Inginer diplomat Geodez, specialitatea cadastru şi construcţii inginerie 

civilă-IFDR; 

 Evaluator - atestat de MAA/86899/5.11.1997, publicat în MO nr. 518/2002- 
Ordin 258/2002 MAAP, membru fondator AEF,  membru titulat autorizat  

legitimația nr. 15618, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din Romȃnia;  

 Evaluator Funciar Formator  nr. 344/01.02.2000 – Diplomă  UPT; 

 Expert Evaluator de Proprietăţi Imobiliare nr. 4305/01 aprilie 2008 Certificat 
ANEVAR; 

 Persoană fizică autorizată de A.N.C.P.I. să execute lucrări de cadastru, 
geodezie şi cartografie, categoria B, certificat seria RO-TM-F nr.  0014/15.10.2010;  

 Expert tehnic judiciar – autorizaţie nr. 34122032011, seria 

46347749323022011/ 23.03.2011, emisă de Ministerul Justiţiei, servicul profesii 
juridice conexe, biroul central pentru exeptize tehnice judiciare; 

 Diriginte de şantier – lucrări de  construcţii Autorizaţii nr. 00017914 și 
00020351/2010 din 1 septembrie 2004 -  categoria de importanţă C şi D. 

Experienţa 

profesională  

Activităţi şi  
responsabilităţi 

principale  

 

-  între 15 septembrie 1982–22 decembrie 1982 – subinginer IUTIFPEC Reşita; 

-  între 22 decembrie 1982 – 15 septembrie 1983 – subinginer CAP Sânmihaiu 

Român; 
-  între 16 septembrie 1983 – 1 decembrie 1989 – subinginer la IEELIF Timiş; 

-  între 1 decembrie 1989- 01.03.2001 – subinginer –  măsuratori topografice pentru 
aplicarea Legii nr.  18/1991, Şef serviciu fond funciar şi reglementarea folosinţelor 

agricole, Director Oficiu de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Agricol  Timiş;  

-  în 15 august 2000 – s-a echivalat titlul în baza HG nr. 645/2000 – din subinginer  
în  inginer colegiu;   

-   între 5 martie 2001- 16 mai  2001 – Director General la Firma ROMAN VIE 

SRL Timişoara; 
-   între 16 mai 2001- 01 iulie 2002  - Inginer colegiu Director  firma MIDARANA 

SRL Timişoara; 

-  din 1 iulie 2002 – 28 februarie 2013  firma OTNIEL  SRL  - administrator –  
Inginer geodez, din  26 iunie 2007 –  inginer diplomat geodez, specialitatea cadastru 

şi  construcţii inginerie civilă(IFDR);   

- 28 februarie 2013 până în prezent –director OTNIEL SRL, inginer diplomat 
geodez, specialitatea cadastru şi  construcţii inginerie civilă(IFDR) 

mailto:mihai.racovicean@otniel.ro
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Educaţie şi formare 

Studii 

Numele şi tipul 

instituţiei de 
învăţământ 

Perioada   

Calificarea / 
diploma obţinută  

Studii 

postuniversitare de 
specializare 

    

Studii 
postuniveritare  

 

Doctorat 

 

- Universitatea „POLITEHNICA” din Timişoara, Facultatea de 

Hidrotehnică, domeniul: inginerie civilă, specializarea IFDR,  2000 - 2007 -  

inginer diplomat;  

- Universitate de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din 

Timişoara 2004 - 2006 -  inginer colegiu profilul Geodezie specializare Cadastru; 

- Institutul Politehnic „Traian Vuia” Timişoara – 1982 -  subinginer construcţii – 

IF 
- Universitatea  „POLITEHNICA” din Timişoara  Postuniveritare  de 

specializare  „GEODEZIE ŞI CADASTRU” – 3 semestre anul absolvirii 2005  

- Postuniversitar  GEODEZIE, CADASTRU GENERAL ŞI CADASTRU 
AGRICOL  anul absolvirii 2000 - Universitatea  „POLITEHNICA” din Timişoara  

„GEODEZIE ŞI CADASTRU” – 3 semestre - octombrie 2003 februarie 2005 – 

Universitatea „POLITEHNICA” din Timişoara  

- Postuniversitar „EVALUATOR FUNCIAR FORMATOR” anul absolvirii 
2000 -  Universitatea  „POLITEHNICA” din Timişoara  

- Universitate de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara 

– doctor ȋn științe conform Ordinului Ministrului Educației Cercetării  Tineretului și 
Sportului nr. 35491/28.03.2012, diploma de doctor seria H, nr. 0010302/352/19 

septembrie 2012 emisă de MECTS –USAMVB Timișiara, pe baza tezei „Cercetări 

privind favorabilitatea condiţiilor de pedoclimatice pentru culturile de câmp în  

vederea determinării valorii cadastrale a terenurilor cu destinaţie agricolă din 

judeţul Timiş” – USAMVB – Fac. de Agricultură  - Prof. univ.dr.ing.  Paul 

PÎRŞAN 

Cursuri de scurtă 

durată şi de   

perfectionare 
profesională 

 

- „Iniţiere în utilizarea calculatoarelor de tip PC”, aprilie –mai 1994 -  1994 , 20 

mai - Certificat  absolvire  

- „Managment şi afaceri internaţionale în economia de piaţă”  -   CCIAT + 
Guvernul Belgiei, Timişoara şi Antwerp-Belgia, septembrie – ctombrie 1998  - 

1998,10 oct. Diplomă de absolvire  

- - Măsurători topografice cu aparatura clasice şi electronice+prelucrarea  
automată a datelor, - U. P. T.+Centrul„PIFCA”, perioada: 25.01.1999- 01.03.1999-

Diplomă de absolvire  

- Topografie şi cadastru agricol–U.P.T.+Centrul„PIFCA”-10.12.1998-25.02.1999 
- Diplomă de absolvire  

- Curs de „Expert evaluator de proprietăţi imobiliare”- ANEVAR,    Timişoara- 

Certificat de absolvire  nr. 4305/1 aprilie 2008 

Activitate 
didactică   

- Şef lucrări asociat – între anul 2009-2013 am susținut cursul „Întreţinerea 

lucrărilor de cadastru”  la specializarea măsurători terestre şi cadastru USAMVB; 

- Director de curs postuniversitar de specializare - Şef lucrări asociat: 

„Expert/evaluator de proprietăți imobiliare” –USAMVB,  AEF,  PIFCA (2008-
2011), unde am suținut ca titular disciplinele: Cadastru, Silvicultura-terenuri 

forestiere, Rapotul de evaluare a proprietăților imobiliare, Studiu de caz; 

Mambru în comisiile pentru examenul de diplomă la Studii postuniversitare de 
specializare, specializarea „Expert evaluator de proprietăți imobiliare”  

- Director de program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională 

continuă din partea centrului „PIFCA” Timișoara:  „Expert evaluator de 
proprietăţi imobiliare-funciare” –USAMVB,  AEF,  PIFCA perioada 2008-2011; 

-Lector la Masteratul de Managmentul reurselor în mediul urban şi în mediul rural - 
organizat de Universitatea  POLITEHNICA din Timişoara – Facultatea de 

Construcţii - Cursul: „Cadastru economic. Evaluarea terenurilor cu destinaţie 

agricolă” 

- Invitat colaborator la Masteratul de Urbanism - organizat de Universitatea  

POLITEHNICA din Timişoara -  Facultatea de Arhitectură Cursul: „Drept urban 

subdisciplina: Noţiuni de cadastru”  

- Lector la Cursurile de formare, perfecţionare sau instruire organizate de către 

Centrul de Perfecţionare, Instruire şi Formare a Specialiştilor în Cadastru Agricol 

“PIFCA” Timişoara  şi „AEF” ROMÂNIA  
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    -  Lector și membru al secretariatului tehnic și coorganizator al proiectului 

„Expertiza tehnică judiciară din perspectiva Noului Cod de Procedura 

Civilă/Aspecte tehnice și juridice” organizat prin Curtea de Apel Timișoara, 

reprezentată prin Președinte, Judecător   Prof. univ. dr. Lidia BARAC, Tribunalul 
Timiș, reprezentat prin Președinte, Judecător Eduard SMÂNTÂNĂ, Judecătoria 

Timișoara, reprezentată prin Președinte, Judecător Mihai BĂLAN,  Centrul de 

perfecţionare, instruire și formare a specialiştilor în cadastru agricol „PIFCA” 
Timişoara, România, reprezentat prin Preşedinte dr. ing. dipl. Mihai 

RACOVICEAN, Asociația Evaluatorilor Funciari din ROMȂNIA, „AEF” 

Romȃnia reprezentată prin Președinte dr. ing. dipl. Mihai RACOVICEAN 

Lucrări, cărți  și 
articole publicate 

15 lucrări  ştiinţifice și articole; 4 cărţi(coordonator ghiduri, coautor) 
 

Membru asociaţii 

profesionale 
 

1.Centrul de Perfecţionare, Instruire şi Formare a Specialiştilor în Cadastru Agricol 

„PIFCA”  Timişoara – membru fondator - Preşedinte din 1999; 
2. Asociaţia Evaluatorilor Funciari din România „AEF” România – membru  

fondator - Preşedinte Executiv  din 1999 – din 2008 - Preşedinte; 

Certificat de Membru fondator, acreditat, titular, senior, expert/evaluator   
 funciar imobiliar  formator; 

3. Asociaţia Geodezilor din Judeţul Timiş – membru din 2007; 

4. Membru titular autorizat-Asociația Națională  a Evaluatorilor Autorizați din 
Romȃnia. 

Membru 

organizații care 
promoveză 

ȋnvățămȃntul 

1. Membru fondator şi primul Preşedinte al Fundaţiei „ÎNVINGĂTORII”  

Timişoara;  
2. Membru al asociaţiei Precept Ministries pentru Europa de Răsărit – Lugoj 

Contribuţii 

personale în 
promovarea 

profesiei  

 

- Reforma în cadastru agricol „MUNCIM ŞI CÂŞTIGĂM”, reformă aprobată  de 

MAA;  

- „Cadastrul şi rolul acestuia în  economia de piaţă şi economia de piaţă cu 

aplicabilitate în domeniul administraţiei locale”, proiect susţinut şi încurajat de 

Parlamentul Europei prin Vicepreşedintele INGO FRIEDRICH, la lansare, organizat 
de către  Organizatori: Centrul „PIFCA” Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş, 

Intituţia Prefectului Timiş, Universitatea „POLITEHNICA” din Timişoara, 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a BANATULUI Timişoara, 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, Asociaţia Precept Ministries 

pentru Europa de Răsărit Lugoj, Hungarian Geodetic and Mapping Company 

Limited Budapesta, ȋn cadrul căruia se derulează acțiunile: 
-Seminar internaţional: „Cadastrul şi publicitatea imobiliară în economia de 

piaţă”;   

-Masă rotundă: „Rolul cadastrului şi publicităţii imobiliare în România”; 
-Concursul: „Învingători în  cadastru”, care se adresează studenţilor, doctoranzilor 

şi cadrelor didactice din domeniu; Sunt acţiuni organizate anual de către Centrul 
„PIFCA” Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş, Intituţia Prefectului Timiş, 

Universitatea „POLITEHNICA” din Timişoar, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară a BANATULUI Timişoara, Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Timiş; 

- Proiectul pilot de cercetare:  „Baza de date de tip spaţial fundamentul unei 

administraţii moderne şi performante comuna  Livezile”, judeţul Timiş –director 

de proiect, aprobat de ANCPI cu nr. 3997/2013; 

- Inițiator al unor Parteneriate care au constituit cadrul legal necesar pentru 

derularea unor acțiuni legate de promovarea profesionalismului ȋn domeniu 
cadastrului și a celor conexe, cu următoarele entități: Curtea de Apel Timișoara, 

Tribunalul Timiș, Judecătoria Timișoara, CJ Timiș, Insituția Prefectului Timiș, 

USAMVB Timișoara, UPT, OCPI Timiș, OSPA Timișoara, APIA Timiș, Asicoația 
Precept Ministries, Hungarian Geodetic and Maping Limitid Budapesta, Comuna 

Livezile, GAL-uriule: Codrii Herței, Codrii de Aramă, Valea Bașului de Sus, APIA 

Botoșani, municipiul Caransebeș etc. 

Inițiator, 1. Inițiator, coorganizator și  moderator la seminarul: „METODE DE 
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coorganizator  de 

acțiuni și  

manifestări 

științifice din 
domeniul profesiei  

 

EVALUARE, STUDII DE CAZ, STANDARDE DE EVALUARE ” – 
organizator „PIFCA și AEF” România, locul: Timişoara; perioada 26-27 

octombrie 2007; Certificat de participare;  

2.  Lector la conferinţa: „EVALUAREA PROPRIETĂŢILOR DIN 

AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIA AGROALIMENTARĂ”, ANEVAR, locul 

Craiova, data: 6 octombrie 2007; Certificat de participare;  

3. Inițiator, coorganizator și  moderator la seminarul internaţional: „Cadastrul şi 

Economia de piaţă, cu aplicabilitate în domeniul administraţiei publice 

locale” -perioada: 26, 27 octombrie 2007; Diplomă de participare; 

4. Inițiator, coorganizator și  moderator la masa rotundă: „CADASTRU 

ECONOMIC” – organizator: Centrul „PIFCA” Timişoara, locul: Surduc, judeţul 

Timiş, data: Octombrie 2004; Diplomă de participare 

5. Inițiator, coorganizator și  moderator la seminarul internaţional: „Cadastrul 

şi Economia de piaţă, cu aplicabilitate în domeniul administraţiei publice 

locale” - perioada: 21, 22 octombrie 2005; Diplomă de participare; 

6.Inițiator, coorganizator și  moderator la seminarul internaţional: „Cadastrul şi 

economia de piaţă, cu aplicabilitate în domeniul administraţiei publice 

locale” - perioada: 22, 23 septembrie 2006; Diplomă de participare; 

7. Seminar: „STATISTICA ÎN EVALUAREA PROPRIETĂŢILOR” – 
organizator: ANEVAR, locul: Timişoara, data: 9.06.2007;  Certificat  de 

participare; 

8. Seminar: „APROFUNDAREA EVALUĂRILOR FUNCIARE” – 
organizator „PIFCA și AEF” România, locul: Timişoara; perioada 22-24 iunie 

2007; Certificat de participare;  

9. Coorganizator și  moderator al seminar internaţional: „Cadastrul şi Economia 

de piaţă, cu aplicabilitate în domeniul administraţiei publice locale” - 
perioada: 26, 27 și 28  octombrie 2008; Diplomă de participare; 

10. Inițiator și participant la secțiunea cadastru ȋn cadrul cursului „Expert 

evaluator de proprietăți imobiliare”– organizator Centrul „PIFCA” Timișoara, 

„AEF” România și Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

BANATULUI Timişoara sub egida seminarului internațional „Cadastrul şi 

Economia de piaţă, cu aplicabilitate în domeniul administraţiei publice 

locale” locul: Timişoara; 29 noiembrie  2008 ; Diplomă de participare;  

11. Inițiator, coorganizator și moderator la seminarului „Cadastru și 

publicitatea imobiliară ȋn economia de piață” eveniment din cadrul proiectului 

„Cadastrul şi Economia de piaţă, cu aplicabilitate în domeniul administraţiei 

publice locale” locul: Surduc 25-26 septembrie 2009 ; Diplomă de participare;  
Inițiator, coorganizator și moderator al mesei rotunde „Rolul cadastrului și 

publicității imobiliare ȋn Romȃnia”  eveniment ce face parte din cadrul 
proiectului „Cadastrul şi Economia de piaţă, cu aplicabilitate în domeniul 

administraţiei publice locale” dezbatere publică „Bazele de date de tip GIS, 

fundamentul unei administrații moderne și performante”: Timișoara – 
USAMVB 29 mai 2010; Diplomă de participare; 

12. „Evaluarea terenurilor cu destinatie agricola (metodologii de evaluare 

prezentare de caz „Livezile”) Sesiunea a III- a  cursului de perfectionare 

profesionala continua a expertilor tehnici judiciari 25-26 octombrie 2013-

Oradea –Lector Certificat CETR; 

13. Workshop-ul „Expertiza tehnică judiciară topografică/cadastrală din 

perspectiva rigorilor Noului Cod Civil” 04 octombrie 2013 Diplomă pentru 

participare activă, organizat la Curtea de Apel Timișoara; 
14.  Workshop-ul „Expertiza tehnică judiciară topografică/cadastrală din 

perspectiva rigorilor Noului Cod Civil” 07 iunie 2013, Diplomă pentru 

participarea activă lector organizat la Curtea de Apel Timișoara;  
15. „Expertiza tehnică judiciară din perspectiva Noului Cod de Procedură 

Civilă. Aspecte tehnice și juridice” 20 aprilie 2013, Diplomă de participare la 

atelierul de lucru Surduc;  

Aptitudini şi - Bun organizator, constructor de echipe, principial,  perseverent, consecvent, 
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competenţe personale corect,  disciplinat, caracter fundamentat pe trei principii: responsabilitate, 

calitate și eficiență 

e) Limba(i) maternă Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, 

vezi instrucţiunile)  Română 

Competenţe şi 
cunoştinţe de 

utilizare a 

calculatorului 

Autocad, Office, MapSys, TopoSys etc. 

Alte competenţe şi 
aptitudini 

Hobby: Muzică, Cunoașterea 

Permis de conducere Categoriile B, C 

 

Referitor la expertiza tehnică judiciară din domeniul topografiei, 

cadastrului și geodezie, privind fundamentarea probatoriului în cazul  

operațiunilor tehnice, care sunt prealabile măsurii legislative prin care se 

delimitează teritoriul unei unități administrativ-teritoriale 

 

 În dosarul nr. 5184/115/2012 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, 

Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal  am asigurat calitatea 

de consilier al părții, în vederea delimitării și recunoșterii hotarului UAT 

Caransebeș față de UAT Buchin, ca fază prealabilă, operațiune ce se finalizează 

prin încheierea de procese verbale semnate de membrii comisiei reciproc de 

reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, fie, în cazul unor neînțelegeri 

legate de stabilirea liniei de hotar prin hotărârea judecătorească care stabilește 

hotarele unităților administrativ-teritoriale învecinate, în baza probatoriului 

administrat. 

 În calitate de consilier al părții admis de instanța prin încheierea de 

ședință din 20 martie 2013, am particiapat la derularea tuturor procedurilor 

derulate necesare stabilirii cadrului procesual, prin urmărirea fiecărei etape în 

derularea procesului. 

 Important de reținut aspectele care au stat la baza acțiunii: 

- formularea de adrese prin care s-au solicitat precizări cu referire la 

unele documente de specialitate prin care s-au solicitat informații tehnice care 

fac precizări cu referire la elementele legate de procedurile de recunoștere a 

horarelor: Răspunsul nr. 454/08.02.2013- OCPI Caraș-Severin unde se prevede 

că Legea nr. 2/1968 nu are parte grafică, iar partea scriptică se găsește la anexa 

Legii nr. 2/1968 la județul Caraș-Sevrin, lit. A, pct. 2, iar în Răspunsul  nr. 

86/09.01.2013 al OCPI Caraș-Severin,  se precizează faptul că în arhiva 

O.C.P.I. Caraș-Severin nu există copii ale dosarelor de hotărnicie pentru 

UAT Caransebeș și UAT Buchin. Apoi prin  răspunsul nr. 700/19.02.2013, 

OCPI Caraș-Severin unde se precizeză următoarele: 

1. Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 2/1968 nu a fost înregistrată în cartea 

funciară a localității Caransebeș și a satului Jupa, nici o solicitare de transfer a 

proprietății de pe un UAT pe un alt UAT;  
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2. Nu este deținută nici o altă informație referitoare la stabilirea unei alte limite 

între UAT-uri în perioada 1913-1968, față de cea existentă în planurile 

cadastrale ediția 1913; 

3. Ca urmare a retrocedării suprafețelor de teren conform Legii nr. 18/1991, 

Legii nr. 1/2000. Legii nr. 247/2005 s-au emis titluri pe zonele cu terenuri 

înscrise în CF vechi Caransebeș, pe baza planurilor cadastrale ediție 1913, 

existente ca bază grafică în CF Caransebeș pe actualul UAT Buchin; 

4. Partea grafică și scriptică cu înregistrările din Cartea Funciară a localității 

Caransebeș și a satului Jupa se află la BCPI Caransebeș, iar cu privire la orașul 

Caransebeș există planuri cadastrale ediția 1913 în format analogic și digital 

deținute de OCPI Caraș-Sevrin. 

 Concluzia care se desprinde din cele prezentate mai sus este că limita 

juridică a UAT Caransebeș, care reflectă drepturile reale de proprietate nu a fost 

modificată niciodată din anul 1910, astfel că, limita prezentată în aplicațiile 

OCPI Caraș-Severin nu respectă, pe de o parte, prevederile art. 915 din Codul 

Civil (Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, privind modul în care trebuie 

ținută evidența de carte funciară, iar pe de altă parte, nu respectă procedurile de 

specialitate aflate în vigoare din anul 1968, respectiv Legea nr. 59/1974 

privind fondul funciar, unde în art. 75 se precizează faptul că: „Organizarea 

sistemului de publicitate imobiliară prin cadastru funciar, potrivit art. 38 lit. 

c), precum și procedura de înscriere a posesorilor de terenuri și construcții și 

a drepturilor reale constituite asupra acestora în vederea evidenței și 

opozabilității drepturilor față de terți, se va stabili prin lege specială, lege care 

nu a mai apărut.” 

 Apoi am contribuit la stabilirea obiectivelor expertizei topo cadastrale, 

după cum urmează: 

- Identificarea limitei U.A.T.-lui municipiului Caransebeș în conformitate 

cu planul parcelar cadastral al orașului Caransebeș ediția 1913, care  a 

constituit suportul grafic (geometria U.A.T.-ului) în vederea deschiderii 

cărților funciare care reflectă drepturile reale de proprietate, limită care 

nu a fost modificată prin procedurile și reglementările instituite de 

legislația de specialitate; 

- Dacă modificările introduse ȋn sistemul informatic al OCPI Caraș -

Severin cu priviere la UAT Caransebeș, programul RELUAT, au fost 

făcute ȋn conformitate cu respectarea legislației ȋn vigoare, avȃnd ȋn 

vedere faptul că la nivelul OCPI Caraș -Severin nu au fost găsite dosarele 

lucrărilor de hotărnicie care reprezintă una din piesele de bază care 

dovedesc faptul că a fost respectă procedura legală prin care se putea 

efectua modificări ale hotarelor, obligația reglementată prin lege fiind ca 

orice modificare efectută cu privire la cadastru, să fie comunicată la 

Oficiului de cadastru și publicitate imobiliară. De asemenea, vă rugăm să 

aveți ȋn vedere și faptul că baza topografică folosită la emiterea titulurilor 
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de proprietate ȋn temeiul legilor proprietății a fost planul parcelar 

cadastral al orașului Caransebeș ediția 1913, ȋnscrierea ȋn cartea 

funciară a titlurilor de proprietate emise ȋn temeiul Legilor propietății 

pȃnă la apariția sistemului E-terra, efectuȃndu-se pe UAT Caransebeș; 

- Solicităm avizarea raportului de expertiză de către OCPI Caraș-Severin, 

conform reglementărilor legale ȋn vigoare ȋn temeiul Ordinului nr. 

1882/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a 

expertizelor judiciare efectuate de experții judiciari ȋn specializarea 

topografie, cadastru și geodezie, cu privire la: 

a)   conținutul și corectitudinea datelor topografice; 

b) datele folosite, planuri parcelare, planuri topografice, documentații 

cadastrale, comparativ cu cele din baza de date a OCPI teritorial; 

c) amplasamentul și vecinătățile zonei aflate ȋn litigiu.  

       De asemenea s-a solicitat ca expertul numit în cauză și O.C.P.I. Caraș 

Severin la avizarea tehnică, să aibă ȋn vedere Adresele nr.86/16.01.2013, 

454/08.02.2013 și 700/19.02.2013 emise de OCPI Caraș-Severin, care au fost 

puse la dispoziția Municipiului Caransebeș, unde O.C.P.I. Caraș -Severin face 

precizări cu privire la documentele deținute ȋn arhiva sa, legate de documentele 

referitoare la limitele de U.A.T.–uri aflate ȋn litigiu. 

       Apoi să se aibă în vedere faptul că procesul are ca fond 

„recunoașterea limitelor de hotar”, pentru susținerea probatoriului s-a solicitat 

să se ia în considerare prevederile Legii nr. 350/2001, privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul, modificată și completată de art. I pct. 2 din Legea 

nr. 162/2011 - Anexa nr. 2 („Definirea termenilor utilizați în lege”), unde se 

prevede faptul că:  

  „Teritoriul administrativ al localității este definit ca fiind  suprafața 

constituită din suprafața agricolă (teren arabil, pășuni, fânețe, vii și livezi), 

suprafața fondului forestier, suprafața ocupată de construcții și amenajări de 

infrastructură (căi de comunicație, echipare energetică, lucrări de gospodarire 

a apelor), bălți și suprafața aferentă intravilanului (construcții și amenajări), a 

căror carte funciară sau alte evidențe funciare au aparținut localității 

respective la data intrării în vigoare a Legii nr. 2/1968 privind organizarea 

administrativă a teritoriului României; 

    Teritoriul unității administrativ-teritoriale – suprafața delimitată de lege, 

reprezentând suprafața totală a teritoriilor localităților componente” și ȋn baza 

Adresei nr. 700/19.02.2013 emisă de O.C.P.I. Caraș-Severin, pe baza căreia se 

fundamentează obiectivul nr. 1, unde se precizează faptul că ȋn decursul 

timpului, din anul 1913 și pȃnă astăzi, partea grafică și drepturile reale de 

proprietate care constituie și publicitatea imobiliară, aferente U.A.T.–ului 

Caransebeș nu au suferit modificării, justificăm solicitarea obiectivelor mai sus 

enunțate”. 
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 În ceea ce privește excepția ridicată de Pârâta comuna Buchin privind 

neconstituționalitatea art. II, teza ultimă din Legea 133/2012 pentru aprobarea 

OUG 64/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 7/1996 privind 

publicitatea imobiliară, care prevede: „prefectul, în termen de 30 de zile de la 

primirea documentației de delimitare inițiază concilieri sau, în caz contrar, 

sesizează instanțele de contencios administrativ cu privire la acțiunea privind 

stabilirea hotarelor unitaților administrativ –teritoriale”, instanța a dispus prin 

încheierea de la termenul din data de 20.03.2013 sesizarea Curții 

Constituționale a României cu excepția de neconstituționaliate a dispozițiilor 

mai sus citate, dispunînd formarea unui dosar asociat și comunicarea acestuia 

către Curtea Constituțională, care prin Decizia nr. 393/2013 pronunțată în 

dosarul nr. 276D/2013 a respins excepția de neconstituționalitate ridicată de 

Pârâta comuna Buchin. 

 Având în vedere faptul că în acest dosar a fost sesizată și Curtea 

Consituțională, care a emis Decizia 393/1 octombrie 2013, este extrem de 

interesant de reținut ceea ce Curtea Constituțională a decis pe baza motivării ca 

anumite proceduri să fie general obligatorii: 

1. Având în vedere Decizia Curții Constituționale a României nr. 1.325 

din 4 decembrie 2008, instanțele judecătorești nu au competența să anuleze 

norme juridice instituite prin lege, întrucât, în virtutea textelor constituționale, 

Parlamentul și Guvernul, prin delegare legislativă în condițiile art. 115 din 

Constituție, au competența de a institui, modifica sau abroga norme juridice de 

aplicare generală. Potrivit art. 126 alin. (1) din Constituție, instanțele au doar 

rolul de a realiza justiția, adică de a soluționa, aplicând legea, litigiile dintre 

subiectele de drept cu privire la existența, întinderea și exercitarea drepturilor 

lor subiective; 

2. Potrivit art. 11 alin. (3) si (4) din Legea nr. 7/1996, „Lucrările tehnice 

de cadastru se realizează utilizând reprezentarea grafică a limitelor unităților 

administrativ-teritoriale, precum și a limitelor intravilanelor, definite de oficiile 

teritoriale“, hotarele unităților administrativ-teritoriale fiind, astfel, „delimitate 

și marcate de către comisia de delimitare, stabilită în acest scop prin ordin al 

prefectului“, și, respectiv, „Hotarele menționate în procesele-verbale de 

delimitare, semnate de membrii comisiei prevăzute la alin. (3) și recunoscute 

reciproc de către reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, devin 

oficiale și sunt utilizate în activitatea autorităților și instituțiilor publice centrale 

și locale“; 

3. În situația în care, cu prilejul sau ulterior întocmirii/finalizării lucrărilor 

tehnice de cadastru, utilizând reprezentarea grafică a limitelor existente ale 

unităților administrativ-teritoriale, s-ar constata și necesitatea unei eventuale 

(noi) delimitări teritoriale a comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, 

în sensul art. 22 din Legea nr. 215/2001 și,  respectiv, al art. 51 din Legea 

nr. 351/2001, autoritățile publice locale interesate vor putea proceda, în 

doc:1080132517/15
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condițiile legii, la toate demersurile necesare și obligatorii, în vederea 

efectuării acestora prin lege și numai după consultarea prealabila „prin 

referendum“, potrivit art. 13 alin. (3) din Legea nr. 3/2000, a cetățenilor 

din unitatile administrativ-teritoriale respective; 
4. În conținutul art. 11, la alin. (7), din Legea nr. 7/1996, legiuitorul a 

prevăzut - în mod expres - că „Modificarea limitelor teritoriale ale unităților 

administrativ-teritoriale privește înființarea, reînființarea sau reorganizarea 

unităților administrativ-teritoriale, care se organizează potrivit legii“. Așadar și 

dispozitiile art. II din legea criticată - prin care Parlamentul, în calitate de unică 

autoritate legiuitoare (art. 61 din Constituție), a aprobat cu modificări și 

completări Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea 

și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 – își 

găsesc aplicabilitate în cadrul legislativ existent, astfel reglementat prin Legea 

nr. 7/1996 și în acord cu legislația în vigoare din domeniul organizării 

administrative a teritoriului și al administrației publice locale, precum și al 

organizării și desfășurării referendumului; 

5. Guvernul arată, în punctul de vedere trimis în Dosarul nr. 291D/2013, 

că stabilirea liniei de hotar dintre două unități administrativ-teritoriale reprezintă 

o operațiune tehnică, având la baza documentația cadastrală aferentă, care 

presupune determinarea, prin semne exterioare, a limitelor dintre două 

proprietăți vecine, în vederea delimitării și stabilirii traseului pe care trebuie să 

îl urmeze hotarul; 

6. In opinia Guvernului, promovarea de către prefect a unei acțiuni în 

justiție în temeiul dispozițiilor supuse controlului de constituționalitate nu tinde 

la modificarea limitelor de hotar ale unităților administrativ-teritoriale, astfel 

cum acestea au fost stabilite prin lege, ci la trasarea corectă a liniei de hotar, în 

conformitate cu documentațiile de delimitare întocmite de comisiile de 

specialitate; 

7. Prin Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, 

republicată, legiuitorul a urmărit formarea unui sistem unitar și obligatoriu de 

evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe întreg 

teritoriul țării, prin cadastru realizându-se, potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 

7/1996, republicată, identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea 

imobilelor în documentele cadastrale și reprezentarea acestora pe hărți și planuri 

cadastrale, în scopul asigurării publicității drepturilor reale imobiliare, a 

drepturilor personale, a actelor și faptelor juridice, precum și a oricaror altor 

raporturi juridice, prin cartea funciară; 

8. În acest scop, prin ordin al prefectului, este instituită o comisie de 

delimitare a hotarelor unităților administrativ-teritoriale, care, în baza 

reprezentărilor grafice a limitelor unităților administrativ-teritoriale și a 

limitelor intravilanelor, deținute de oficiile teritoriale ale Agenției Naționale de 
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Cadastru și Publicitate Imobiliară, întocmește procesele-verbale de delimitare a 

hotarelor unităților administrativ-teritoriale; 

9. Potrivit art. 11 alin. (4) din lege, în cazul în care reprezentanții unităților 

administrativ-teritoriale învecinate recunosc reciproc hotarele, astfel cum 

acestea au fost delimitate și marcate de către comisia de delimitare, în baza 

lucrărilor tehnice de cadastru, acestea rămân definitive și reprezintă limitele 

oficiale ale respectivei unități administrativ-teritoriale. În caz contrar, și anume 

atunci când procesele-verbale de delimitare a hotarelor nu au fost semnate sau 

au fost semnate cu obiecțiuni de membrii comisiei de delimitare, art. II din 

Legea nr. 133/2012, textul de lege criticat în prezenta cauza, instituie atribuția 

prefectului de a iniția concilieri asupra documentației de delimitare, iar atunci 

când acestea nu se finalizează cu semnarea proceselor-verbale de delimitare a 

hotarelor, prefectul sesizează instanța de contencios administrativ cu acțiunea în 

stabilirea hotarelor unității administrativ-teritoriale; 

10. Din analiza prevederilor legale incidente, respectiv art. 11 alin. (3)-(7) 

din Legea nr. 7/1996, republicată, Curtea constată că există două modalități 

posibile de finalizare a operațiunilor cadastrale prin care se delimitează și se 

marchează hotarele unităților administrativ-teritoriale, și anume, fie procesele-

verbale de delimitare a hotarelor, semnate de membrii comisiei de delimitare și 

recunoscute reciproc de reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, fie, în 

cazul unor neînțelegeri legate de stabilirea liniei de hotar între două unități 

administrativ-teritoriale, hotărârea judecătorească care stabilește hotarele 

unităților administrativ-teritoriale învecinate, în baza probatoriului 

administrat. 

Curtea reține că aceste două modalități prin care se ajunge la întocmirea 

documentației tehnice cadastrale, documentatie ce se concretizează, potrivit 

prevederilor pct. 4.3.1 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului 

general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001, 

cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001, în dosarul de delimitare, 

constituie operațiuni tehnice, de identificare a hotarelor a două unități 

administrativ-teritoriale, pe baza planurilor parcelare care corespund vechilor 

hârți topografice și noilor măsurători cadastrale, operațiuni care sunt 

prealabile măsurii legislative prin care se delimitează teritoriul unei unități 

administrativ-teritoriale și nu se confundă cu aceasta. 

De altfel, aceeași concluzie se impune și din interpretarea sistematică a 

prevederilor art. 11 din Legea nr. 7/1996, legiuitorul făcând distincție între 

operațiunea de delimitare și marcare a hotarelor unităților administrativ-

teritoriale, prevăzuta la art. 11 alin. (3), pe de o parte, și modificarea, prin lege, 

a limitelor teritoriale ale unităților administrativ-teritoriale, pe de alta parte, prin 

precizarea expresă inserată în cuprinsul art. 11 alin. (7) din același act normativ. 
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Potrivit acestui text de lege, modificarea limitelor teritoriale privește 

înființarea, reînființarea sau reorganizarea unităților administrativ-teritoriale, în 

condițiile legii, respectiv ale art. 22 din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, potrivit căruia delimitarea teritorială a comunelor, orașelor, 

municipiilor și județelor se stabilește prin lege, iar orice modificare a limitelor 

teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege și numai după 

consultarea prealabilă a cetățenilor din unitățile administrativ-teritoriale 

respective, prin referendum, care se organizeaza potrivit legii. 

Curtea reține că distincția dintre aceste două operațiuni este esențială, 

deoarece delimitarea și marcarea hotarelor reprezintă operațiunea tehnică de 

materializare în teren a hotarelor unităților administrativ-teritoriale, în condițiile 

prevăzute de lege sau de actele administrative cu caracter normativ date în 

aplicarea acesteia [art. 11 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, republicată, 

Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de delimitare], în timp 

ce modificarea limitelor teritoriale ale unităților administrativ-teritoriale este 

măsura legislativă care privește exclusiv înființarea, reînfiintarea sau 

reorganizarea unităților administrativ-teritoriale. 

In aceasta logică a argumentării, Curtea reține că nu se poate echivala 

o operațiune tehnică cu o măsură legislativă, cu atât mai mult cu cât și 

delimitarea și marcarea hotarelor unităților administrativ-teritoriale pot face 

obiectul reglementării printr-un act normativ. 

Prin urmare, dat fiind faptul că ipoteza normei juridice supuse controlului 

de constituționalitate nu are în vedere o modificare a limitelor teritoriale ale 

unităților administrativ-teritoriale, în accepțiunea de măsura legislativă, în cauza 

Curtea nu poate reține încălcarea dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 73 

alin. (3) lit. o) cu privire la reglementarea prin lege organică a organizării 

administrației publice locale, a teritoriului, precum și a regimului general 

privind autonomia locală și nici ale celor cuprinse în art. 11 alin. (1) și (2) din 

Constituție, coroborate cu art. 5 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata de România prin Legea 

nr. 199/1997. 

Pe de altă parte, Curtea reține că atribuirea, în temeiul textului de lege 

criticat, a competenței instanțelor judecătoresti de a soluționa acțiunea în 

stabilirea hotarelor unității administrativ-teritoriale nu are semnificația unei 

încălcări a dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 1 alin. (4) privind 

principiul separației puterilor în stat și în art. 61 alin. (1) referitoare la rolul 

Parlamentului. 

Contrar susținerilor autoarei excepției de neconstituționalitate, 

pronunțând hotărârea prin care soluționează acțiunea în stabilirea hotarelor 

unității administrativ-teritoriale, instanța de judecată nu se substituie 

Parlamentului, care, în calitatea sa de unică autoritate legiuitoare a țării, este 

singura abilitată să legifereze cu privire la delimitarea teritorială sau 

doc:970019902/1
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modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, orașelor, municipiilor și 

judetelor, astfel cum prevede art. 22 din Legea administratiei publice locale nr. 

215/2001 și art. 11 alin. (7) din Legea nr. 7/1996, republicată. 

Instanța de judecată verifică operațiunea tehnică de delimitare a hotarelor 

unităților administrativ-teritoriale efectuată de către comisia de delimitare, 

pronunțând o hotărâre ale cărei efecte nu sunt constitutive de drepturi, ci 

declarative, în sensul că se pronunță asupra întregii documentații cadastrale, 

stabilind hotarele unităților administrativ-teritoriale, în conformitate cu 

legile în vigoare și cu prescripțiile tehnice incidente. 

Cu alte cuvinte, Curtea reține ca documentațiile cadastrale cuprinse în 

dosarul de delimitare, care a fost finalizat fie prin semnarea procesului-

verbal de delimitare a hotarelor, fie prin hotărârea judecătorească care 

transează neînțelegerile dintre vecini la stabilirea liniei de hotar, reprezintă 

operațiuni prealabile, pur tehnice, efectuate în vederea delimitării 

teritoriale, care se efectuează printr-un act normativ. In acest sens, 

dispozițiile pct. 4.3.7 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului 

general, aprobate prin Ordinul ministrului administrației publice nr. 534/2001, 

modificat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 259/2010, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 7 decembrie 

2010, prevăd că, „După stabilirea limitelor unităților administrativ-

teritoriale de către comisiile numite în acest scop prin ordinele prefecților, 

Ministerul Administrației și Internelor, prin Agenția Națională de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară, va propune actul normativ de 

promovare a hărții în format digital cu limitele administrativ-teritoriale ale 

Romaniei“. 

Mai mult, Curtea reține că, în situația în care, subsecvent operațiunii 

de delimitare a hotarelor unităților administrativ-teritoriale, fie prin 

semnarea procesului-verbal de delimitare a hotarelor, fie prin hotărârea 

judecatorească de stabilire a hotarelor, intervine o modificare în fapt a 

limitelor teritoriale ale unităților administrativ-teritoriale, aceasta se va 

efectua exclusiv în condițiile legii, și anume numai după consultarea 

prealabilă a cetățenilor, prin referendum, în temeiul art. 22 teza a doua din 

Legea nr. 215/2001.  

Pronunțată în ședința din data de 1 octombrie 2013. 

Decizia Definitivă și general obligatorie a fost comunicată Tribunalului 

Caraș-Severin – Secția civilă, de contencios administrativ și fiscal pentru a se 

continua procesul deschis în  dosarul 5184/115/2012 și s-a publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 783/2013. 
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Judecătoria Timişoara Secţia  Civilă 

Dosarul nr. 28044/325/2010 

 

Obiectul cauzei:rectificare carte funciară 

Obiectivele dosarului: 

„stabilirea amplasamentului casei nr. 3 din str. Martir Radu Constantin 

(fostă Humulești), ȋn sensul identificării parcelei topografice, a suprafeței 

de teren aferente acestei parcele, cu propunere de ȋnscriere ȋntr-un CF nou 

și cu număr topografic corespunzător, să se constate dacă este necesară sau 

nu și corectarea numerelor topografice a următoarelor parcele 169/1 din 

CF 424141 - Timișoara, 169/2 din  CF 422644 Timișoara, 168 din CF 

416166 Timișoara și 167 din  CF 420903”. 

Ȋntrebările la care trebuie să se răspundă prin expertiză:  

1.„Să se constate amplasamentul casei cu nr. 3, din str. Martir Radu 

Constantin (fostă Humuleşti). În sensul identificării parcelei topografice, a 

suprefeţei de teren aferente acestei parcele cu propunerea de înscriere în 

CF nou şi cu număr corespunzător.” 

2.„Să se stabilească dacă este necesară sau nu corectarea numerelor 

topografice a următoarelor parcele: 169/1 din CF 424141 Timişoara, 169/2 

din CF 422466 Timișoara,  168 din CF 416166 Timişoara şi 167 din CF 

420903 Timişoara. ” 

Fundamentarea expertizei 

1. Studiul documentelor avute la dispoziție: 

2. Cărțile funciare:  

- 882 - Moșnița Nouă  pe hȃrtie și urmare a conversiei ȋn E-TERRA2 ȋn  CF nr. 

420903 Timișoara, pentru numărul topografic 167, noul număr cadastral 

420903, cu geometria imobilului ȋnscrisă ȋn planul cadastral de carte funciară 

din sistemul informatic; 

- 840 - Moșnița Nouă pe hȃrtie și urmare a conversiei ȋn E-TERRA2 ȋn  CF nr. 

416166 Timișoara, pentru numărul topografic 168, fără geometrie ȋn sistemul 

informatic; 

- 235 - Moșnița Nouă  pe hȃrtie și urmare a conversiei ȋn  E-TERRA2 ȋn  CF nr. 

424141 Timișoara, pentru numărul topografic 169/1, fără geometrie ȋn sistemul 

informatic; 

- 1257 - Moșnița Nouă pe hȃrtie și urmare a conversiei ȋn  E-TERRA2 ȋn  CF 

nr. 422644 Timișoara, pentru numărul topografic 169/2, fără geometrie ȋn 

sistemul informatic; 

3. Schița de carte funciară 

- nr. 107/03.01.2012  

4. Expertiza ce a stat la baza dosarului nr. 1175/325/2007, ȋntocmită de către 

expert tehnic judiciar Zarafan Constantin; 
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5. Raportul de expertiză extrajudiciară, ȋntocmită de către expertul tehnic 

Vulcu Florin; 

6. Contractul provizoriu,  data 17 august 1958, privind ȋnstrăinarea imobilului 

situat pe str. Humulești nr. 3. 

 Misiunea dispusă de instanță, conform normelor legale ȋn vigoare 

respectiv, Legea nr. 7/1996, republicată și modificată privind cadastrul și 

publicitatea imobiliară, Ordinul 1882/2011, pentru aprobarea Regulamentului 

privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experții judiciari ȋn 

specializarea topografie, cadastru și geodezie, emis de Ministerul Justiței, 

Ordinul nr. 634/2006, modificat și adus la zi pentru aprobarea Regulamentului 

privind conținutul și modul de ȋntocmire a documentațiilor cadastrale ȋn vederea 

ȋnscrierii ȋn cartea funciară art. 5 alin 1 lit b, este definită după cum urmează: 

„Identificarea amplasamentului imobilului este operațiunea care se 

derulează ȋmpreună cu proprietarul, pe baza documentelor existente 

precum documentații cadastrale, extrase de carte funciară pentru 

informare, planuri de amplasament și delimitare, prin care se verifică și 

validează amplasamentul conform datelor tehnice”. 

 Plecȃnd de la etapele care trebuiesc parcurse ȋn emiterea părerii expertului 

au rezultat următoarele: 

7. Parcela identificată cu numărul topografic 167, ȋnscrisă ȋn CF 882 

Moșnița Nouă, convertit ȋn format electronic 420903-Timișoara, ȋn suprafață de 

1010 mp., cu geometria imobilului ȋnscrisă ȋn planul cadastral de carte funciară 

din sistemul informatic, pe baza prevederilor ȋn temeiul prevederilor Legii nr. 

7/1996, republicată și modificată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, 

art 11
3
, alin.2, partea b: „Dovada delimitării unui imobil față de alte imobile 

se face numai cu extrasul din planul cadastral”, ceea ce reprezintă și 

răspunsul la unul din obiectivele expertizei. Deci imobilul descris mai sus 

este corect identificat, are număr cadastral și are dovada limitelor de proprietate 

față de celelalte imobile.  

8. Din  anexa nr. 1 - Schița de carte funciară furnizată de OCPI Timiș. Ȋn 

urma vizitei la fața locului s-a putut constata că ȋncă de la deschiderea cărților 

funciare s-a produs o greșeală privind identificarea terenurilor ȋnscrise ȋn cărțile 

funciare. Astfel, zona parcelor   identificate cu numerele topografice 168 și 169, 

au fost confundate ȋn ceea ce privește partea grafică, aceasta fiind ignorată de 

către autoritățile din perioada anilor 1930 – 1937, indiferent că au fost 

reprezentanții primăriei, ai notarilor sau cei de la cartea funciară. Se poate 

observa că ȋn conformitate cu principiile generate de normele tehnice „pe baza 

documentelor existente precum documentații cadastrale, extrase de carte 

funciară pentru informare, planuri de amplasament și delimitare, prin 

care se verifică și validează amplasamentul conform datelor tehnice”, 

amplasamentul celor două parcele identificate cu numerele topografice 168 și 
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respectiv 169 care ulterior a fost dezmembrată ȋn două parcele identificate cu 

numerele topografice 169/1 și 169/2, nu poate fi validat. 

Pentru a răspunde la obiectivul legat de „constatarea dacă este 

necesar sau nu corectarea numerelor topografice a următoarelor parcele 

169/1 din CF 424141 Timişoara, 169/2 din  CF 422466 Timișoara, 168 din 

CF 416166 Timişoara şi 167 din CF 420903 Timişoara, este necesar a fi 

introdusă  definiția imobilului, prevăzută la  art. 1, alin. 5 din Legea nr. 7/1996, 

privind cadastru și publicitatea imobiliară, modificată prin Ordonanța de urgență 

nr. 64/2010, privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a 

publicității imobiliare nr. 7/1996, unde imobilul trebuie analizat ca fiind: „una 

sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcții, de pe teritoriul 

unei unități administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosință, 

aparținȃnd unui proprietar sau mai multor proprietari, ȋn cazul 

coproprietății, care se identifică printr-un număr cadastral unic și se 

ȋnscrie ȋntr-o carte funciară”. 

Avȃnd ȋn vedere faptul că imobilul identificat cu numărul topografic nr. 

167 a fost rezolvat printr-o documentație tehnică de actualizare informații 

tehnice cadastrale iar numărul topografic 167 a fost substituit cu numărul 

cadastral 416166, se impune, din punctul meu de vedere, pentru a respecta 

ȋntocmai legislația ȋn vigoare sistarea cărților funciare unde sunt ȋnscrise 

terenurile identificate cu numerelor topografice 169/1 ȋn CF 424141 

Timişoara, 169/2  ȋn CF 422466 Timișoara și 168 ȋn CF 416166 Timişoara.  

Totodată prin aceeași hotărȃre onorata instanță să dispună 

ȋnființarea a 3 noi cărți funciare care vor ȋndeplini condițiile legii privind 

noile condiții de identificare a imobilului prin identificatorul unic (numărul 

cadastral) care va genera și geometria imobilului care va asigura 

corespondența dintre partea textulă și partea grafică, rezolvȃnd situația 

existentă ȋn zona expertizată.  

9. Ȋn urma măsurătorilor efectuate, ȋn zona imobilelor situate pe str. Martir 

Radu Constantin nr. 1 și  3,  Calea Buziașului nr. 74 și 72/a, au rezultat 

următoarele: 

- Suprafața ȋnscrisă ȋn cartea funciara nr. 840/416166, nr. top. 168, 1439 mp.; 

- Suprafața ȋnscrisă ȋn cartea funciara nr.1257/424144, nr.top.169/2, 343 mp.; 

- Suprafața ȋnscrisă ȋn cartea funciara nr. 235/422641, nr. top. 169/1, 448 mp. 

Total suprafață ȋnscrisă ȋn cartea funciară = 2.230 mp. 

 Suprafața rezultată din măsurători pentru zona studiată include 

suplimentar și o suprafață de 525 mp. care este aferentă imobilului identificat cu 

adresa poștală str. Martir Radu Constantin nr. 3(fostă Humulești), conform 

Anexei nr. 2 situație existentă. 

Din analiza efectuată rezultă clar că terenul descris mai sus nu figurează 

pe schița de Carte funciară, Anexa nr. 1, dar pe acesta este edificată o casă 

pentru care s-au achitat taxe și impozite.  
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Pentru a răspunde părții obiectivului „Să se constate amplasamentul 

casei cu nr. 3 din str. Martir Radu Constantin (fostă Humuleşti). În sensul 

identificării parcelei topografice, a suprafeţei de teren aferente acestei 

parcele cu propunerea de înscriere în CF nou şi cu număr corespunzător”,  
conform reglementărilor legale ȋn vigoare hotărȃrea pe care onorata instanță o 

va emite va conduce la ȋnființarea unei cărți funciare noi, care va rezolva 

obiectivul expertizei.  

10. Contractul provizoriu de vȃnzare cumpărare, documentul prin care se 

solicită atestarea dreptului de proprietate conține date care se ȋnscriu ȋn 

multitudinea de confuzii induse de greșeala identificării corecte a imobilelor din 

zona expertizată. 

Concluzii: 

 „Stabilirea amplasamentului casei nr. 3 din str. Martir Radu Constantin (fostă 

Humulești), ȋn sesnul identificării parcelei topografice, a suprafeței de teren 

aferente acestei parcele, cu propunere de ȋnscriere ȋntr-un CF nou și cu număr 

topografic corespunzător, să se constate dacă este necesară sau nu și corectarea 

numerelor topografice a următoarelor parcele 169/1 din CF 424141 - Timișoara, 

169/2 din  CF 422644 - Timișoara, 168 din CF 416166 - Timișoara și 167 din  

CF 420903 - Timișoara”. 

1. Amplasamentul casei cu nr. 3 de pe str. Martir Radu Constantin nr. 3 

(fostă Humulești) este identificat ȋn anexele 3, 4 și 5  prin Lotul 4. (Anexa 

nr.5 –lot 4, fotografii). 

2. Am constatat că este necesară identificarea corectă (expresia tehnică 

corectă) și nu „corectarea numerelor topografice”, a imobilelor de pe str. Martir 

Radu Constantin nr. 1, Calea Buziașului nr. 72/a și Calea  Buziașului nr. 74, iar 

ca procedură de soluționare am propus sistarea vechilor cărți funciare CF 

424141 - Timișoara,  CF 422644 Timișoara și                CF 416166 Timișoara și 

ȋnființarea a 3 cărți funciare noi, ținȃnd cont de faptul că „documentația 

cadastrală constituie actul de constatare a situației reale din teren, potrivit art. 

258 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare”. Cele 3 imobilele sunt materializate ȋn loturile 1, 2 și 3 

ȋn anexele 3 și 4 și sunt materializate ȋn Anexele nr. 2,3,4. 

Părerea expertului asupra obiectivului expertizei 

 Prin analiza efectuată am răspuns la toate solicitările formulate ȋn 

obiectivele expertizei. Părerea mea, ȋn calitate de expert tehnic judiciar, este că 

soluționarea cauzei poate fi făcută prin alegerea variantei III prezentată ȋn anexa 

5 - lot 4, soluția propusă neinfluențȃnd proprietarii din jur. La alegerea acestei 

variante am ținut cont și de faptul că problemele constatate, la celelalte imobile, 

nu fac obiectul prezentului proces. 
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Expert tehnic judicar ing. DĂMĂCUȘ Gheorghe  

 
Domiciliul 

 

 

Date biografice 

Str. Abrud, nr. 46, mun. Arad, jud. Arad, cod 310317 - România 
Tel. 0357425220 , Mob. 0728873790, Fax 0357425220 

e-mail:  damacusgheorghe@yahoo.com 

Născut in mun. Arad, la data de 18 ianuarie 1971 
Căsătorit 

Naţionalitatea română 

Studii   
(educaţie şi 

formare) 

 
 

 

Profesia 

 

Ocupaţia actuală şi 

locul de muncă 
 

Stagiu profesional  

 

 Studii universitare : Universitatea Politehnică din Timișoara, Facultatea de 
Construcții – profil Geodezie specialitatea Cadastru, absolvită în anul 

1996; 

 Studii post-universitare: U.S.A.M.V.B. Timișoara, Facultatea de 
Agricultură, specializare „ Evaluarea terenurilor cu destinație agricolă” 

 

Inginer  

 

Inginer cadastru, Administrator și asociat la S.C. Global Dreams S.R.L. 

 
 

Activitate profesională:  

 26.08.1996 – 15.10.1997, inginer debutant la Oficiul de Cadastru si 
Organizarea Teritoriului Arad , măsurători si puneri in posesie pentru 

aplicarea Legilor proprietății în orașul Sebiș și Lipova; 

 15.10.1997 – 01.08.2003, , sef serviciu cadastru, geodezie si cartografie la 
Oficiul Județean de Cadastru Geodezie si Cartografie Arad, inspector de 

specialitate,  consilier superior clasa I , 

 01.08.2003 – prezent, inginer cadastru  la  S.C. Global Dreams S.R.L.; 
 01.08.2003 – prezent , Persoana Fizica Autorizata  

 Persoană fizică autorizată de O.N.C.G.C./A.N.C.P.I.  : Categoria D, 

certificat de autorizare seria B nr. 3805 din data de 05.12.2003 
 22,03,2011 – prezent, expert tehnic judiciar în specialitatea topografie, 

cadastru geodezie; 

 28.01.2012 – prezent, expert/evaluator funciar imobiliar. 

 

Cursuri de scurtă 

durată şi de 
perfecționare 

profesională 

 

 

 Creare si  Gestionare Geodatabase, organizat in aprilie 2003 de ESRI 

Romania 
 Introducere in tehnologii GIS, organizat in aprilie 2003 de ESRI Romania 

 Introducere in ArcGIS, organizat in aprilie 2003 de ESRI Romania 

 ArcGIS pentru avansati, organizat in aprilie 2003 de ESRI Romania 

 

Alte date  

 

Limbi străine cunoscute:  

 Engleza - mediu 
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JUDECĂTORIA GURAHONŢ 

Dosar nr. 355/238/2012 

 
Obiectul cauzei: Identificare şi partajare. 

Obiectivul expertizei: 

1. Identificarea imobilului din CF 301212-Sebiş, cu nr. Top. 650.651, compus 

din casele cu număr administrativ 25, 27 şi 29 din oraş Sebiş, str. Pleşa; 

2. Partajarea imobilelor conform folosinţei faptice. 

Documentele care au stat la baza fundamentării raportului de expertiză: 

 - Actele și documentele din dosarul cauzei nr. 355/238/2012 al 

Judecătoriei Gurahonţ; 
 - Ortofotoplanul zonei; 

EFECTUAREA EXPERTIZEI 

 1. Istoricul parcelei din cauza dosarului. 

 Parcelele măsurate sunt situate în intravilanul  orașului Sebiș, pe strada 

Pleșa, numerele 25, 27 și 29. Pe acest topografic, sunt edificate trei case, o 

magazie și o cocină.  

 2. Litigiul între părți 

 Reclamantul a dobândit casa cu nr. 25 în baza unui contract sub 

semnătură privată. Acesta solicită sistarea coproprietății prin 

dezmembrare și ieșire din indiviziune, pentru imobilul cumpărat. 

Rezolvarea obiectivelor expertizei 

Efectuarea expertizei în faza de teren. 

Imobilele sunt împrejmuite, delimitate între ele cu gard plasă.  

Suprafața rezultată din măsurători pentru cele trei imobile este: 

 Imobilul, intravilan cu casă nr. 25, situat în strada Pleșa, oraș Sebiș, are 

suprafața împrejmuită de 845 mp.; 

 Imobilul, intravilan cu casă, magazie și cocină, nr. 27, situat în strada Pleșa, 

oraș Sebiș, are suprafața împrejmuită de 1099 mp.; 

 Imobilul, intravilan cu casă, nr. 29, situat în strada Pleșa, oraș Sebiș, are 

suprafața împrejmuită de 1220 mp.; 

Rezultă astfel, pentru cele trei imobile, aflate în indiviziune, suprafața 

de 3164 mp., cu 1006 mp. mai mult decât cea înscrisă în CF 301212 – Sebiș 

pentru nr. top 650-651 de 2158 mp.  

Astfel, cele trei imobile, prezentate în anexa nr. 1 sunt reprezentate prin 

două limite, una conform folosinței și alte juridică conform suprafeței tabulare.  

În anexa nr. 2 am prezentat folosința actuală a celor trei imobile, și 

evidențiat limita juridică, corespunzătoare fiecărui imobil. Tot odată am propun 

sistarea coproprietății ținând cont de limita juridică și folosință faptică, 

materializată prin garduri între cele trei imobile. Astfel rezultă trei loturi: 
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 LOT 1, intravilan cu casă nr. 25, situat în strada Pleșa, oraș Sebiș, are 

suprafața de 486 mp., este proprietatea tabulară a Statului Român în cotă de 

210/486 și H. I. A. în cotă de 276/486 asupra terenului și H. I. A. în cotă de 

1/1 asupra casei C1; 

 Imobilul, intravilan cu casă, magazie și cocină, nr. 27, situat în strada Pleșa, 

oraș Sebiș, are de 615 mp. este proprietatea tabulară a Statului Român în 

cotă de 62/615 și H. F. în cotă de 553/615 asupra terenului și H. F. în cotă 

de 1/1 asupra casei C1, magaziei și cocinii, cu folosință asupra 50 mp. de 

teren în favoare lui H. F.; 

 Imobilul, intravilan cu casă, nr. 29, situat în strada Pleșa, oraș Sebiș, are 

suprafața de 1057 mp., este proprietatea tabulară a Statului Român în cotă 

de 1/1 asupra terenului și D. V. în cotă de 1/1 asupra casei C1, cu folosință 

asupra 50 mp. de teren în favoare lui D. V.; 

Deoarece D.L. 115/1938, este abrogat prin Legea 71/2011 nu mai 

este posibilă dezmembrarea nr topo de CF prin fracționate. Astfel, Legea 

7/1996, reglementează prin art. 58 al. 3, operațiunile de dezmembrare în 

sensul întocmirii unor documentații de primă înregistrare pentru fiecare 

imobil. Astfel pentru rezolvarea acțiunii deschise și evitarea evidențelor 

duble în conducerea cărții funciare, conform art. 58(3) din L7/1996, este 

necesar: 

 Să dispuneți sistării colii CF 301212 – Sebiș, deschisă în baza D.L. 

115/1938; 

 Să dispuneți prima înregistrare în CF pentru Lot nr. 1, conform 

Anexei nr. 3, întocmită în baza ordinului 634/2006, pentru aprobarea 

Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a 

documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, 

coproprietatea tabulară a pârâtului H. I. A. – cota de 276/486 și 

Statul Român – cota de 210/486 asupra terenului, precum și a d-nei 

H. I. A. în cotă de 1/1 asupra casei C1 din strada Pleșa nr. 25 oraș 

Sebiș, cu suprafața de 486 mp. conform inventarului de coordonate 

în sistem Stereo 1970 atașat; 

 Să dispuneți prima înregistrare în CF pentru Lot nr. 2, conform 

Anexei nr. 4, întocmită în baza ordinului 634/2006, pentru aprobarea 

Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a 

documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, 

coproprietatea tabulară a pârâtei H. F. – cota de 553/615 și Statul 

Român – cota de 62/615 asupra terenului, precum și a d-nei H. F. în 

cotă de 1/1 asupra casei C1, magaziei C2 și Cocinii C3, din strada 

Pleșa nr. 27 oraș Sebiș, cu suprafața de 615 mp. conform 

inventarului de coordonate în sistem Stereo 1970 atașat și notarea 

folosinței asupra 50 mp.; 
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 Să dispuneți prima înregistrare în CF pentru Lot nr. 3, conform 

Anexei nr. 5, întocmită în baza ordinului 634/2006, pentru aprobarea 

Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a 

documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, 

proprietatea tabulară a Statul Român – cota de 1/1 asupra terenului, 

precum și a d-lui D. V. în cotă de 1/1 asupra casei C1 din strada Pleșa 

nr. 29 oraș Sebiș, cu suprafața de 1057 mp. conform inventarului de 

coordonate în sistem Stereo 1970 atașat și notarea folosinței asupra 

50 mp.; 

CONCLUZII 

Având  în vedere obiectivele expertizei, ținând cont de cele prezentate, 

concluziile raportului de expertiza sunt: 

1. Identificarea imobilului din CF 301212-Sebiş, cu nr. Top. 650.651, compus 

din casele cu număr administrativ 25, 27 şi 29 din oraş Sebiş, str. Pleşa; 

Răspuns:  

Conform măsurătorilor efectuate pe teren imobilele se află pe 

teritoriul administrativ al localității Sebiș, județul Arad, au numerele 

administrative 25, 27 și 29 în strada Pleșa. Sunt prezentate în Anexa nr. 1 și 

se identifică cu parcela din cartea funciară nr. 301212 – Sebiș cu nr, top 

650.651. Suprafața tabulară, înscrisă în cf pentru aceste imobile este de 

2158 mp., cu 1006 mp. mai mică decât cea împrejmuită care este de 3164 

mp. 

2.Partajarea imobilelor conform folosinţei faptice. 

Răspuns: Pentru soluționarea acțiunii deschise, evitarea evidențelor duble 

în conducerea cărții funciare și a intabulării sentinței dispuse în cartea 

funciară, în baza Legii 297 art. 876 (3) și L7/1996 art. 58(3), este necesar: 

 Să dispuneți sistării colii CF 301212 – Sebiș, deschisă în baza D.L. 

115/1938; 

 Să dispuneți prima înregistrare în CF pentru Lot nr. 1, conform 

Anexei nr. 3, întocmită în baza ordinului 634/2006, pentru aprobarea 

Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a 

documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, 

coproprietatea tabulară a pârâtei H. I. A. – cota de 276/486 și Statul Român – 

cota de 210/486 asupra terenului, precum și a d-nei H. I.A. în cotă de 1/1 

asupra casei C1 din strada Pleșa nr. 25, oraș Sebiș, cu suprafața de 486 mp. 

conform inventarului de coordonate în sistem Stereo 1970 atașat; 

 Să dispuneți prima înregistrare în CF pentru Lot nr. 2, conform 

Anexei nr. 4, întocmită în baza ordinului 634/2006, pentru aprobarea 

Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a 

documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, 

coproprietatea tabulară a pârâtei H. F. – cota de 553/615 și Statul Român – 
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cota de 62/615 asupra terenului, precum și a d-nei H. F. în cotă de 1/1 

asupra casei C1, magaziei C2 și Cocinii C3, din strada Pleșa nr. 27, oraș 

Sebiș, cu suprafața de 615 mp. conform inventarului de coordonate în 

sistem Stereo 1970 atașat și notarea folosinței asupra 50 mp. în favoarea d-

nei H. F.; 

 Să dispuneți prima înregistrare în CF pentru Lot nr. 3, conform 

Anexei nr. 5, întocmită în baza ordinului 634/2006, pentru aprobarea 

Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a 

documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, 

proprietatea tabulară a Statul Român – cota de 1/1 asupra terenului, precum 

și a d-lui D. V.e în cotă de 1/1 asupra casei C1 din strada Pleșa nr. 29, oraș 

Sebiș, cu suprafața de 1057 mp. conform inventarului de coordonate în 

sistem Stereo 1970 atașat și notarea folosinței asupra 50 mp. în favoarea d-

lui D. V.; 

 Față de cele arătate mai sus, și pentru rezolvarea obiectivului 

expertizei înaintez această identificare cu propunere de parcelare conform 

folosinței faptice și respectarea suprafeței tabulare, urmând ca onorata 

instanța să hotărască. 
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Judecătoria Lipova, Secţia  Civilă 

Dosarul nr. 1252/250/2011 

 

Obiectul expertizei: Rectificare carte funciară 

Obiectivele: 

 „identificarea imobilului evidențiat în CF 301447 Păuliș provenit din 

conversia CF nr. 3517 Sâmbăteni cu prezentarea modului de folosință al 

acestuia, respectiv arătarea construcțiilor edificate pe el”;  

 „să stabilească suprafața de teren reală folosită de coproprietari și care 

corespunde cu nr. top cadastral 11”; 

 „să propună variante de rectificare a CF conform situației faptice”; 

 „să propună dezmembrarea imobilului identificat și propus spre rectificare 

conform folosinței faptice”; 

 Să informeze instanța cu privire la respectarea raporturilor de vecinătate în 

situația în care suprafața de teren în fapt este mai mare decât cea înscrisă 

formal în CF”. 

Fundamentarea expertizei 

Parcela identificată cu numărul topografic 11 , ȋnscrisă ȋn CF 3517 

Sâmbateni, convertit ȋn format electronic CF 301447-Păuliș, ȋn suprafață de 

2991 mp., fără geometria imobilului înscrisă ȋn planul cadastral de carte 

funciară din sistemul informatic. Pe baza prevederilor ȋn temeiul prevederilor 

Legii nr. 7/1996, republicată și modificată, privind cadastrul și publicitatea 

imobiliară, art 11
3
, alin.2, partea b: „Dovada delimitării unui imobil față de 

alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral”, identificarea 

acestui imobil nu poate fi efectuată în acest mod. Astfel, identificarea s-a 

realizat prin suprapunerea planului cadastral vechi scara 1:2880 Sâmbăteni, 

cu planul de situație rezultat în urma măsurătorilor în sistem Stereo 1970, așa 

cum este prezentată în Anexa nr. 1. 

Din  anexa nr. 1 - Schița de identificare. Ȋn urma măsurătorilor efectuate în 

sistem Stereo 1970, imobilul situat în localitatea Sâmbăteni nr. 39 are 

următoarele caracteristici: 

- Suprafața terenului rezultată din măsurători este de 2845 mp.; 

- Terenul are edificat pe el două case, un garaj și o anexă; 

- Imobilul este împrejmuit cu garduri de plasă și zidărie; 

- Terenul este folosit în două loturi care sunt despărțite de un gard din 

zidărie; 

- Lotul nr. 1, identificat prin punctele (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) are 

suprafața rezultată din măsurători de 1380 mp., are edificată pe el o casă 

D+P+M și un garaj, și este folosit de reclamanți, Pop Petru Eugen și soția Pop 

Clara Maria; 
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- Lotul nr. 2, identificat prin punctele (1,2,3,4,5,6,7,8,9,15,16,17, 

18,19,20,21) are suprafața rezultată din măsurători de 1465 mp., are edificată pe 

el o casă și o anexă și este folosită de pârâta, Medregan Rodica; 

Pentru a răspunde la obiectivele legate de „să propună variante de 

rectificarea CF conform situației faptice” și „să propună dezmembrarea 

imobilului identificat și propus spre rectificare conform folosinței faptice”, 

este necesar a fi introdusă  definiția imobilului, prevăzută la  art. 1, alin. 5 din 

Legea nr. 7/1996, privind cadastru și publicitatea imobiliară, modificată prin 

Ordonanța de urgență nr. 64/2010, privind modificarea și completarea Legii 

cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, unde imobilul trebuie analizat 

ca fiind: „una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcții, de pe 

teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de 

folosință, aparținȃnd unui proprietar sau mai multor proprietari, ȋn cazul 

coproprietății, care se identifică printr-un număr cadastral unic și se 

înscrie într-o carte funciară”. Astfel, imobilul în litigiu, identificat prin nr. 

top. de CF 11 este înscris în CF  301447 - Păuliș, provenită din conversia de pe 

hârtie a CF 3517 Sâmbăteni, coală ce a fost înființată în baza D.L. 115/1938. 

Conform Legii 7/1996, privind cadastru și publicitatea imobiliară, modificată 

prin Ordonanța de urgență nr. 64/2010, art. 58(3), „ în cazul înscrierii unei 

construcții, al dezlipirii sau alipirii unor imobile înscrise în cărți funciare 

întocmite în baza Decretului-lege 115/1938 și pentru înscrierea imobilelor 

dobândite în temeiul legilor de restituire a proprietăților funciare, se va 

întocmi o documentație cadastrală în vederea deschiderii unei noi cărți 

funciare, potrivit prevederilor prezentei legi” pentru îndeplinirea obiectivelor 

stabilite,  se impune, din punctul meu de vedere, pentru a respecta întocmai 

legislația în vigoare, sistarea cărții funciare unde este înscris terenul 

identificat cu nr. top. 11 din CF 301447 – Păuliș, provenită din conversia de 

pe hârtie a CF 3517 – Sâmbăteni, coală înființată în baza D.L. 115/1938.  

Totodată prin aceeași hotărâre onorata instanță să dispună 

înființarea a 2 noi cărți funciare care vor îndeplini condițiile legii privind 

noile condiții de identificare a imobilului, așa cum prevede Legea 7/1996, 

prin identificatorul unic (numărul cadastral) care va genera și geometria 

imobilului, care va asigura corespondența dintre partea textuală și partea 

grafică, rezolvând situația existentă în zona expertizată, conformă cu 

realitatea din teren și folosința faptică. 

În baza celor arătate mai sus, propun două variante de documentație 

pentru prima înscriere în cartea funciară, conf. art.2(1).a, așa cum sunt stabilite 

prin ordinul 634 din 13. Oct. 2006 privind „Regulamentul privind conținutul și 

modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea 

funciară”, și anume: 
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 Varianta nr. 1: 

o Documentație de prima înscriere pentru Lot nr. 1, intravilan cu casa 

D+P+M și garaj, nr. 39, situat loc. Sâmbăteni, comuna Păuliș, jud. Arad, în 

suprafață de 1380 mp., definit prin punctele (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14), 

așa cum este prezentat în Anexa nr. 11(conf. Ordin 634/2006) varianta nr. 1, 

proprietatea reclamanților, P.P.E., căsătorit cu P. C. M., cu obligația de a 

conduce apele de pe acoperișul garajului pe proprietatea sa; 

o Documentație de prima înscriere pentru Lot nr. 2, intravilan cu casa  și 

anexă, nr. 39A, situat loc. Sâmbăteni, comuna Păuliș, jud. Arad, în suprafață de 

1465 mp., definit prin punctele (1,2,3,4,5,6,7,8,9,15,16,17,18,19,20,21), așa 

cum este prezentat în Anexa nr. 11(conf. Ordin 634/2006) varianta nr. 1, 

proprietatea pârâților, P. I. și soția P. I. sau a moștenitorilor acestora; 

 Varianta nr. 2: 

o Documentație de prima înscriere pentru Lot nr. 3, intravilan cu casa 

D+P+M și garaj, nr. 39, situat loc. Sâmbăteni, comuna Păuliș, jud. Arad, în 

suprafață de 1388 mp., definit prin punctele (1,2,3,4,5,22,23,8,9, 

10,11,12,13,14), așa cum este prezentat în Anexa nr. 11(conf. Ordin 634/2006) 

varianta nr. 2, proprietatea reclamanților, P. P. E., căsătorit cu P. C. M.; 

o Documentație de prima înscriere pentru Lot nr. 4, intravilan cu casa  și 

anexă, nr. 39A, situat loc. Sâmbăteni, comuna Păuliș, jud. Arad, în suprafață de 

1456 mp., definit prin punctele (1,2,3,4,5,22,23,8,9,15,16,17,18,19,20,21), așa 

cum este prezentat în Anexa nr. 11(conf. Ordin 634/2006) varianta nr. 2, 

proprietatea pârâților, P. I. și soția P. I. sau a moștenitorilor acestora; 

Concluzii: 

Răspuns la obiectivele expertizei: 

 „ Identificarea imobilului evidențiat în CF 301447 Păuliș provenit din 

conversia CF nr. 3517 Sâmbăteni cu prezentarea modului de folosință al 

acestuia, respectiv arătarea construcțiilor edificate pe el” și „să stabilească 

suprafața de teren reală folosită de coproprietari și care corespunde cu nr. top 

cadastral 11”: 

- Răspuns: Imobilul ȋnscris ȋn CF 301447 Păuliș, provenit din conversia 

CF nr. 3517 Sâmbăteni, ȋn suprafață de 2991 mp., fără geometria imobilului 

ȋnscrisă ȋn planul cadastral de carte funciară din sistemul informatic, are 

suprafata masurată de 2845 mp. și este folosit astfel: 

- Lotul nr. 1, identificat prin punctele (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) 

are suprafața rezultată din măsurători de 1380 mp., are edificată pe el o casă 

D+P+M și un garaj, și este folosit de reclamanți, P. P. E. și soția P. C. M.; 

- Lotul nr. 2, identificat prin punctele (1,2,3,4,5,6,7,8,9,15, 

16,17,18,19,20,21) are suprafața rezultată din măsurători de 1465 mp., are 

edificată pe el o casă și o anexă și este folosită de pârâta, M. R.; 
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 „ Să propună variante de rectificare a CF conform situației faptice” și „să 

propună dezmembrarea imobilului identificat și propus spre rectificare conform 

folosinței faptice”: 

- Răspuns: În baza celor arătate mai sus propunerea mea este: 

- Sistării cărții funciare unde este înscris terenul identificat cu nr. top. 11 

din CF 301447 – Păuliș, provenită din conversia de pe hârtie a CF 3517 – 

Sâmbăteni, coală înființată în baza D.L. 115/1938. în baza art.58(3) din legea 

7/1996; 

- înființarea a 2 noi cărți funciare în baza art.58(3) din legea 7/1996 care 

vor îndeplini condițiile legii privind noile condiții de identificare a imobilului, 

așa cum prevede Legea 7/1996, prin identificatorul unic (numărul cadastral) 

care va genera și geometria imobilului, care va asigura corespondența dintre 

partea textuală și partea grafică, rezolvând situația existentă în zona expertizată, 

conformă cu realitatea din teren și folosința faptică, conform unei variante din 

cele două propuse mai sus, adică: 

A. Varianta nr. 1: 

o Documentație de prima înscriere pentru Lot nr. 1, intravilan cu casa 

D+P+M și garaj, nr. 39, situat loc. Sâmbăteni, comuna Păuliș, jud. Arad, în 

suprafață de 1380 mp., definit prin punctele (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14), 

așa cum este prezentat în Anexa nr. 11(conf. Ordin 634/2006) varianta nr. 1, 

proprietatea reclamanților, P. P. E., căsătorit cu P. C. M., cu obligația de a 

conduce apele de pe acoperișul garajului pe proprietatea sa; 

o Documentație de prima înscriere pentru Lot nr. 2, intravilan cu casa  și 

anexă, nr. 39A, situat loc. Sâmbăteni, comuna Păuliș, jud. Arad, în suprafață de 

1465 mp., definit prin punctele (1,2,3,4,5,6,7,8,9,15,16,17,18,19,20,21), așa 

cum este prezentat în Anexa nr. 11(conf. Ordin 634/2006) varianta nr. 1, 

proprietatea pârâților, P. I. și soția P. I. sau a moștenitorilor acestora; 

B. Varianta nr. 2: 

o Documentație de prima înscriere pentru Lot nr. 3, intravilan cu casa 

D+P+M și garaj, nr. 39, situat loc. Sâmbăteni, comuna Păuliș, jud. Arad, în 

suprafață de 1388 mp., definit prin punctele (1,2,3,4,5,22,23,8,9,10,11, 

12,13,14), așa cum este prezentat în Anexa nr. 11(conf. Ordin 634/2006) 

varianta nr. 2, proprietatea reclamanților, P. P. E., căsătorit cu P. C. M.; 

o Documentație de prima înscriere pentru Lot nr. 4, intravilan cu casa  și 

anexă, nr. 39A, situat loc. Sâmbăteni, comuna Păuliș, jud. Arad, în suprafață de 

1456 mp., definit prin punctele (1,2,3,4,5,22,23,8,9,15,16,17,18,19,20,21), așa 

cum este prezentat în Anexa nr. 11(conf. Ordin 634/2006) varianta nr. 2, 

proprietatea pârâților, P. I. și soția P. I. sau a moștenitorilor acestora; 

 „ Să informeze instanța cu privire la respectarea raporturilor de vecinătate 

în situația în care suprafața de teren în fapt este mai mare decât cea înscrisă 

formal în CF” 
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o Răspuns: Suprafața folosită este mai mică decât cea înscrisă în cartea 

funciară. 

 Prin analiza efectuată am răspuns la toate solicitările formulate ȋn 

obiectivele expertizei. Părerea mea, ȋn calitate de expert tehnic judiciar, 

este că soluționarea cauzei poate fi făcută prin alegerea variantei nr.1 

prezentată în anexa 11 (întocmită conf. Ord.634/2006) – Lot 1 și Lot2, 

soluția propusă neinfluențând proprietarii din jur cu obligația 

reclamantului de a conduce apele de pe garaj pe proprietatea sa. La 

alegerea acestei variante am ținut cont de faptul că între cele două loturi 

există construit gard pe aliniamentul (1,2,3,4,5,6,7,8,9,) și doar streașina 

garajului depășește limita propusă. 

 Față de cele arătate mai sus, și pentru rezolvarea obiectivului expertizei 

înaintez această identificare cu propunere de lotizare la solicitarea instanței, 

urmând ca instanța să hotărască. 
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JUDECATORIA ARAD 

DOSAR NR. 18019/55/2011 

 
Obiectul cauzei: Rectificare CF 

Obiectivul expertizei:  

 1. Identificarea imobilului în litigiu înscris în CF 321421-Arad, cu nr. 

top 2224/2  prin suprafața, amplasament și vecinătăți; 

 2. Prezentarea modului de folosință a terenului, respectiv arătarea 

construcțiilor edificate pe el; 

 3 Stabilirea suprafeței reale a imobilului în litigiu. 

Documentele care au stat la baza fundamentării raportului de expertiză: 

- Actele si documentele din dosarul cauzei nr. 18019/55/2011 al 

Judecătoriei Arad 

- Schița CF  si cadastru vechi ; 

- Ortofotoplanul zonei in care se găsește imobilul studiat; 

EFECTUAREA EXPERTIZEI 

Istoricul parcelelor din cauza dosarului 

- Parcela înscrisă în CF 321421 – Arad, provenită din conversia de 

pe hârtie a CF 1751 – Arad cu nr. top 2224/2 are suprafata înscrisă în coală 

de 659 mp. și provine din dezmembrarea nr. top cf 2224 – Arad. 

Rezolvarea obiectivelor expertizei 

În urma studierii dosarului nr.  18019/55/2011 de la Judecătoria Arad 

cât şi a evidenţelor de carte funciară din cadrul Biroului de Carte Funciară 

Arad, a evidentelor de cadastru ale OCPI Arad şi după anunţarea părţilor am 

trecut la efectuarea expertizei în faza de teren. 

La faţa locului s-a măsurat imobilul în litigiul care se află situat în 

loc. Arad, str. Oituz nr. 186,  înscris in CF 210421-Arad nr. Top. 2224/2 în 

suprafața de 659 mp. rezultat prin conversie pe hârtie a CF nr. 1751-Arad. 

Imobilul din loc. Arad, str. Oituz nr. 186 are suprafaţa rezultată din 

măsurători de 808 mp.  

Acest imobil este împrejmuit cu gard de plasa si beton. 

Pe teren sunt edificate construcțiile: 

 Casa cu nr. 1 ( C1 ); 

 Casa cu nr. 2 ( C2 ); 

 Anexă ( C3 ). 

În anexa nr. 1 este prezentată identificarea imobilului, conform Cf 

și cadastru scara 1:1440, precum si planul de situație cu inventarul de 

coordonate în sistem național Stereo 1970. Conform PROCESULUI 

VERBAL DE RECEPȚIE nr. 9/2012, această anexă este recepționata de 

OCPI Arad, cu nr. 29933/04.05.2012 și declarată „ADMISĂ” comform 

solicitărilor instanței. În anexa nr. 11, avizată și „Admisă” și ea de OCPI 
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Arad, este prezentat planul de amplasament și delimitare al imobilului 

situat în str. Oituz nr. 186. 

Astfel, în baza OG 64/02.iul.2010 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 7/1996, art. 58 al (3), în baza Legii 287/2009, art. 876 

al.(3) și în baza art. 258 al.(8) Legea 571/2003, propun sistarea colii de carte 

funciară nr. 321421-Arad deschisă în baza D.L.115/1938, având nr. 

topografic 2224/2 cu suprafața de 659 mp. proprietatea reclamantei R. F. și 

dispunerea deschiderii unei noi coli de carte funciară, cu număr cadastral 

atribuit conform Ordinului Ministerului Justiției nr. 1882/12.09.2011, art. 

10 al.(1),(2), în favoarea reclamantei pentru suprafața de 808 mp. așa cum 

rezultă din PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE nr. 9/2012 al OCPI 

Arad și a receptiei anexei nr. 11 întocmită conf. Ord.634/2006 cu aviz nr. 

29933/04.04.2012. 

CONCLUZII 

Având  in vedere obiectivele expertizei, ținând cont de cele prezentate, 

concluziile raportului de expertiza sunt: 

1. Identificarea imobilului în litigiu înscris în CF 321421-Arad, cu nr. top 

2224/2  prin suprafața, amplasament și vecinătăți; 

Răspuns: Imobilul măsurat și reprezentat în planul de situație din 

anexa nr. 1, este situat în intravilanul localității Arad, str. Oituz, județul 

Arad, are numărul administrativ 186 și suprafața măsurată de 808 mp. 

împrejmuit cu gard plasa și beton. Este înscris în CF nr. 321421-Arad, cu 

nr. top. 2224/2, intravilan cu casă nr. 186 – Arad, str. Oituz cu suprafață de 

659 mp. Imobilul se învecinează cu: 

 Nord – parcela cu nr. top. 2225; 

 Est – domeniu public, strada; 

 Sud – parcela cu nr. top. 2224/1; 

 Vest – parcela cu nr. top. 2246/a; 

2. Prezentarea modului de folosință a terenului, respectiv aratarea construcțiilor 

edificate pe el; 

Răspuns: Terenul este folosit ca si curs construcțtii și gradină, 

având edificate următoarele construcții: 

- Casa cu nr. 1 (C1); 

- Casa cu nr. 2 (C2); 

- Anexa (C3). 

         Parcela măsurată are urmatorii vecini: 

 Nord – parcela cu nr. top. 2225, in suprafata de 1044 mp. 

inscrisa in CF 322338-Arad, proprietar Z. M., Z. C. L.-min, Z. 

A. I. M.-min și Z. D. P.-min; 

 Est – domeniu public, strada, proprietar Municipiul Arad;; 
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 Sud – parcela cu nr. top. 2224/1, in suprafata de 659 mp. 

inscrisa in CF 324020-Arad, proprietar D. M. căsătorit cu D. I; 

 Vest - parcela cu nr. top. 2246/a. 

Față de cele arătate mai sus, și pentru rezolvarea obiectivului 

expertizei propun aceasta identificare la solicitarea instanței, urmând ca 

onorata instanță să hotărască. 
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Expert tehnic judiciar ing. ALBULESCU Constantin 
Domiciliul Loc. Peciu Nou nr. 979, Com. Peciu Nou, județul Timiș 

Telefon fix/mobil F 0256437849   m 0723542997 

email constantin.albulescu@gmail.com 

Data nașterii 12.05.1963 

Sex M 

Naționalitate Română 

Activitatea 

profesională  
Locul de muncă 

2001 – prezent - Administrator- SC TOP-AS SRL – Timișoara 

15 Februarie 2001 - Mai 2001 Asociat S.C. GEOCAD & ASOCIAŢII S.R.L. – 
Timișoara 

01 Aprilie 1998 – 15 Februarie 2001 Topograf  - SC ALPEXAS SRL – TIMIȘOARA 

15 Mai 1994 – 01 Aprilie 1998 -  Topograf pe Șantierul Ansamblului rezidențial din 
Orașul Soci – Federația Rusă  

S.C. AEDIFICIA CARPAŢI S.A. Bucureşti 
25 Februarie 1984 – 15 Mai 1994 - Topograf  Institutul de Proiectare PROIECT 

Bucureşti 

13 Decembrie 1983 –  25 Februarie 1984 - Strungar Întreprinderea de Elemente pentru 

Automatizări Bucureşti  

22 Aprilie 1982 –  30 Noiembrie 1983 -Satisfăcut stagiu militar Orașul Botoșani 

01 Octombrie 1981 –  22 Aprilie 1982 - Strungar Întreprinderea de Elemente pentru 
Automatizări Bucureşti 

Calități dobândite 1999-Persoană Fizică Autorizată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară  

1991-Expert Tehnic Judiciar, specialitatea Topografie, Cadastru şi Geodezie 

Educaţie şi formare 2013 -Universitatea  Politehnica din Timișoara, Facultatea de Construcții masterand  

2003- Universitatea Politehnica din Timișoara inginer diplomat – geodezie, cadastru 

1988 - Institutul de Construcţii Bucureşti – Facultatea de Hidrotehnică, Căi ferate, 
Drumuri şi Poduri, profilul Geodezie, specialitatea Cadastru Funciar subinginer 

1981 - Liceul Industrial “Spiru Haret” Bucureşti 

Membru în asociații 

profesionale  

Asociația Profesională a Experților Topografi din România - Președinte filiala Timișoara 

A.P.E.T-R 

Competenţe de 

comunicare 

Bune- dobândite prin experienţa proprie de administrator al SC TOP AS SRL 

Timișoara 

Competenţe 
dobândite la locul 

de muncă 

O bună cunoaştere a regulamentelor de întocmire și avizare a documentațiilor cadastrale. 

Competenţe 

informatice 
Programele de operare Microsoft Office™, Autocad 

Permis de 

conducere 
Categoria  B 
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Tribunalul Timiş 

Dosar nr.  4501/30/2010  

                                             

Obiectul dosarului : Reziliere contract 

 

Reclamantul  solicită : 

- Să dispuneţi, în principal, rezilierea contractului de Concesiune nr. 

4695/25.01.2008, pentru neîndeplinirea de către concendent a obligaţiei 

contractuale prevăzute de art. 8 lit.a din cap. VI-obligaţiile părţilor, respectiv 

predarea obiectului concesiunii. 

Obiectivele expertizei  
- să identifice expertul imobilul identificat prin parcela cadastrală nr.            

A 452, 457, 464 din CF nr. 684 ned. Lugoj.  

- să stabilească expertul dacă documentaţia de dezlipire a imobilului sus 

indicat, înregistrată sub nr. 11572/30.05.2008 la Biroul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Lugoj, putea fi admisă, în condiţiile în care această 

documentaţie de dezlipire nu respectă Planul PUZ aprobat de Consiliul Judeţean 

Timiş nr. 80/09.07.2007, în sensul că propunea dezmembrarea imobilului în 10 

subarcele, în timp ce pe planul PUZ permitea dezmembrarea doar în 6 

subparcele. 

- Să precizeze expertul dacă, la acel moment, era posibil ca 

dezmembrarea propusă sa fie admisă de Biroul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Lugoj şi, mai ales, cui i se datorează această imposibilitate, 

Municipiul Lugoj (care a hotarât dezmembrarea imobilului în mai multe parcele 

decât permitea planul PUZ aprobat), sau societăţii învestite cu efectuarea 

lucrării (care nu a făcut altceva decât să pună în practică ceea ce i se ordonase). 

- să precizeze expertul ce trebuia făcut pentru ca lucrarea de 

dezmembrare a imobilului în 10 subparcele (cum a hotarât Consiliul Local al 

Municipiului Lugoj, faţă de maxim 6 subparcele, aşa cum prevedea Planul PUZ 

aprobat de Consiliul Judeţean Timiş sub nr. 80/09.07.2007) să fie admisă şi, mai 

important, cine trebuia sa facă modificările necesare în planul PUZ aprobat de 

Consiliul Judeţean Timiş, societatea beneficiară a terenului concesionat, sau 

chiar Municipiul Lugoj, prin Primar. 

- Pe cale de consecinţă, sa precizeze expertul dacă societatea noastră, 

putea unilateral să efectueze modificările necesare pentru ca imobilul în litigiu 

să fie dezmembrat în 10 parcele sau era nevoie ca tocmai proprietarul 

(Municipiul Lugoj) să facă demersurile impuse de lege în acest sens.  
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Obiective de expertiză formulate de pârât  

- expertul să identifice imobilul teren ce a făcut obiectul Contractului de 

concesiune nr. 4695/25.01.2008, în suprafaţă de 10.000 mp, teren ce urma să fie 

dezmembrat din terenurile situate în Lugoj, înscrise în CF nr. 684 ned., nr. top. 

A452, CF nr. 683 ned., nr. top. A464, CF nr. 686 ned., nr. top. A HCN 457.  

- să precizeze expertul dacă dezmembrarea terenurilor din Zona 

Industrială Lugoj, efectuată în baza Certificatului de urbanism nr. 394 din 

02.09.2009, respectă PUZ-ul aprobat prin HCL nr. 176/30.08.2007.  

- să precizeze expertul dacă dezmembrarea terenurilor din Zona 

Industrială Lugoj, efectuată în baza Certificatului de urbanism nr. 394 din  

02.09.2009, respectă PUZ-ul aprobat prin HCL nr. 176/30.08.2007 şi loturile de 

teren dezmembrate ce suprafaţă au.  

- Să verifice expertul dacă prevederile PUZ-lui au suferit modificări din 

anul 2007 până la momentul dezmembrărilor efectuate în anul 2009, cu privire 

la terenurile din acea zonă. 

- Având în vedere că prevederile PUZ-lui aprobat prin HCL nr. 

176/30.08.2007 referitoare la “Reguli cu privire la forma şi dimensiunile 

parcelelor şi construcţiilor” pentru Parcul Industrial Lugoj (zona Timişoarei) 

solicităm ca expertul să precizeze ce se întelege prin sintagma “Loturile propuse 

se pot cupla între ele sau se pot subîmpărţi, în funcţie de necesităţi şi solicitări.” 

Conţinutul expertizei    

În urma măsurătorilor, identificărilor şi studiilor efectuate, rezultă 

următoarele: 

- terenul ce face obiectul prezentului litigiu este situat în intravilanul 

extins al Municipiului Lugoj, pe partea dreaptă a DN 6 Timişoara-Lugoj, la 

intrarea în Municipiul Lugoj 

- potrivit evidenţelor de Carte Funciară, iniţial parcela cu nr. cad A 

452, în suprafaţă de 119.300 mp a fost înscrisă în CF 684 nedef. Lugoj, parcela 

cu nr. cad A 464, în suprafaţă de 108.100 mp a fost înscrisă în CF 683 nedef. 

Lugoj, iar parcela cu nr. cad HCn 457, în suprafaţă de 6.800 mp a fost înscrisă 

în CF 686 nedef. Lugoj. Menţionez deasemenea că, după unificare, parcela nouă 

cu nr. cad A 452.457.464, în suprafaţă totală de 234.200 mp, a fost reînscrisă în 

CF 684 nedef. Lugoj  

- la data de 09.07.2007, prin Avizul nr.80/09.07.2007 emis de C.J. 

Timiş este avizată documentaţia pentru PUZ “Parc Industrial – Zone Dezvoltare 

Calea Timişorii 2” Lugoj pe terenurile înscrise în CF 683-686 nedef. Lugoj 

- la data de 30.08.2007, prin HCL nr. 176/30.08.2007 Consiliul Local 

al Municipiului Lugoj aproba PUZ “Parc Industrial – Zone Dezvoltare Calea 

Timişorii 2” Lugoj, conform Proiectului nr. 161/2007 întocmit de Biroul 

individual de arhitectură şi urbanism – arhitect Adina Bocicai 
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- potrivit Planşei cu Propuneri – Reglementări, zona funcţională A se 

putea împărţi în 6 loturi, numerotate Up1...Up6, iar fiecare din aceste 6 loturi 

putea fi subîmpărţit (divizat) in 6 subloturi. Precizare: din punct de vedere 

topografic, pentru a se respecta condiţiile prevăzute în PUZ, mai întâi ar fi 

trebuit dezmembrate suprafeţele de teren aferente celor 6 loturi, iar ulterior 

acestea ar fi putut fi alipite (cuplate) între ele, sau dezmembrate (divizate) în 

maxim 6 subparcele 

- la data de 27.12.2007 prin HCLM Lugoj nr. 308/27.12.2007  

Consiliul Local al Municipiului Lugoj aprobă concesionarea, prin licitaţie 

publică, cu o redevenţa de 5.33 Euro/mp/an, pe o perioadă de 49 ani, a unui 

teren în suprafaţă de 10.000 mp, situat în Lugoj, str. Timişorii Fn (lot 3), înscris 

CF 684 Nedef. Lugoj, nr. top (cadastral) A 452, CF 683 Nedef. Lugoj, nr. top 

(cadastral) A 464, CF 686 Nedef. Lugoj, nr. top (cadastral) A Hcn 457, 

identificat conform schiţei anexă, pentru desfăşurarea de activitaţi economice 

- la data de 25.01.2007 se incheie Contractul de Concesiune nr. 

4695/25.01.2007 între Municipiul Lugoj şi reclamantă, obiectul contractului 

constituindul “transmiterea şi preluarea în concesiune a terenului situat în 

Lugoj, str. Timişorii, Fn, (lot 3) în suprafaţă de 10.000 mp, ce se va dezmembra 

din terenurile înscrise în CF 684 Nedef. Lugoj, nr. top (cadastral) A 452, CF 

683 Nedef. Lugoj, nr. top (cadastral) A 464, CF 686 Nedef. Lugoj, nr. top 

(cadastral) A Hcn 457, pentru desfăşurarea de activităţi economice, conf. 

HCLM Lugoj nr. 176/30.08.2007 şi HCLM Lugoj nr. 309/27.12.2007” 

- potrivit schiţei anexă la HCLM Lugoj nr. 309/27.12.2007, o parte din 

terenul ce făcea obiectul PUZ-ului aprobat, a fost împarţit în 7 loturi: 2 loturi (1 

şi 2) cu o suprafaţă de de 30.000 mp fiecare, trei loturi (printre care 3 şi 4  cu o 

suprafaţă de 10.000 mp fiecare, un lot de 12.300 mp şi un altul de 6.000 mp. De 

precizat că pe această schiţă anexă, Lotul 3 ce a făcut obiectul Contractului de 

concesionare nr. 4695/25.01.2007, este individualizat  

- din analiza comparată a schiţei anexă şi a planşei cu Propuneri şi 

regelementări, se observă cu uşurinţă că nu există corespondenţă între cele 

două. Astfel, dacă pe Planşa avizată de CJT cu nr. 80/09.07.2007 sunt delimitate 

6 loturi (Up 1.....Up 6), pe schiţa anexă sunt delimitate 7 loturi, plus terenul 

aferent drumurilor de acces şi zonelor de protecţie. Mai mult chiar, terenul 

aferent celor 7 loturi delimitate în schiţa anexă, corespunde cu terenul aferent 

doar la 3 loturi, loturile Up 1, Up 2 şi Up 3 

- la data de 30.05.2008 se depune spre avizare la OCPI Timiş, 

documentaţia de dezlipire conform PUZ aprobat. Potrivit Anexei 5 odată cu 

documenţia tehnică au mai fost depuse următoarele documente: extras CF 684 

nedef. Lugoj, Avizul nr. 80/09.07.2007, Certificatul de Urbanism nr. 

32/23.01.2008, Hotărârea privind aprobarea  PUZ “Parc Industrial – Zone 

Dezvoltare Calea Timişorii 2” Lugoj nr. 176/30.08.2007 
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- în opinia mea, planul de situaţie care a stat la baza emiterii 

Certificatul de Urbanism nr. 32/23.01.2008, nu respectă prevederile PUZ-ului 

aprobat. Astfel, în urma dezlipirii parcelei cu nr. cad A 452.457.464 rezultă 10 

parcele : 

* parcela 1 în suprafaţă de 26.694 mp, delimitată de conturul poligonal 1-

19-20-18 

* parcela 2 în suprafaţă de 40.674 mp, delimitată de conturul poligonal 

19-2-3-4-5-6- 7-8-9-10-11-12-35-25-24-23-22-21-20 

* parcela 3 în suprafaţă de 4.861 mp, delimitată de conturul poligonal 27-

26-25-35-13-14 

* parcela 4 în suprafaţă de 30.000 mp, delimitată de conturul poligonal 

28-24-25-26 

* parcela 5 în suprafaţă de 27.389 mp, delimitată de conturul poligonal 

30-29-28-26-27 

* parcela 6 în suprafaţă de 30.000 mp, delimitată de conturul poligonal 

29-23-24-28 

* parcela 7 în suprafaţă de 5.697 mp, delimitată de conturul poligonal 31-

32-22-23-29-30 

* parcela 8 în suprafaţă de 46.888 mp, delimitată de conturul poligonal 

17-34-33-32-31-15-16 

* parcela 9 în suprafaţă de 10.000 mp, delimitată de conturul poligonal 

34-18-20-21-33 

* parcela 10 în suprafaţă de 10.000 mp, delimitată de conturul poligonal 

33-21-22-32 

- așa cum rezultă din analiza comparată a schiţei anexă la Contractul de 

concesionare nr. 4695/25.01.2007, a Planului de situaţie conform Certificatul de 

Urbanism nr. 32/23.01.2008 şi a Planşei cu Propuneri şi Reglementări, varianta 

de dezmembrare nu respectă decât parţial schiţa anexă şi este în totală 

contradicţie cu prevederile PUZ-ului aprobat. Astfel, prin propunerea de 

dezmembrare se respectă suprafeţele doar la 4 din loturile create în vederea 

concesionării, acestea având aproximativ şi acelaşi amplasament ca în schiţa 

anexă 

- mentionez că marja de aproximare este mare, în condiţiile în care 

lăţimea zonei de protecţie la DN 6 este de 80.00 m pe schiţa anexă, respectiv 

50.00 m în cazul propunerii de dezmembrare. Deasemenea, prin propunerea de 

dezmembrare rezultă 10 parcele, în timp ce  conform PUZ-ului aprobat trebuiau 

sî rezulte numai 6 parcele (loturile Up 1....Up 6)  

- date fiind aceste diferenţe evidente, documentaţia înregistrată la OCPI 

Timiş cu nr. 11572/30.05.2008 a fost respinsă, pentru “Nerespectarea Planului 

de PUZ Iniţial Aprobat cu nr. 80/2007” 

- în opinia mea, răspunderea pentru respingerea Documentaţiei de 

dezlipire conform PUZ aprobat revine pârâtului, care a emis un certificat de 
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urbanism în contradicţie cu prevederile acestuia. Trebuia modificat PUZ-ul, în 

sensul creării a 10 loturi, sau eliberat un certificat de urbanism pentru dezlipire 

teren în 6 parcele 

- modificările amintite mai sus nu puteau fi fîcute de cître reclamantî, 

care avea calitatea de concesionarî a unei suprafeţe din suprafaţa totală, ci doar 

de către proprietarul terenului, respectiv pârâtul 

- după dezmembrarea terenului înscris în CF 646 Nedef. Lugoj în 6 

parcele şi înscrierea acestora în Cartea Funciară, se puteau face şi celelalte 

subparcelări în vederea creării drumurilor de acces şi a loturilor individualizate 

în schiţa anexă 

- pe de alta parte, între 10.06.2008 (data respingerii documentaţiei 

întocmite conform CU nr. 32/23.01.2008) şi 02.06.2009 (data emiterii CU nr. 

394/02.09.2009), parcela cu nr. cad A 452.457.464 se dezmembrează după cum 

urmează: 

      * parcela cu nr. cad A 452.457.464/1 în suprafaţă de 18.722 mp 

      * parcela cu nr. cad A 452.457.464/2 în suprafaţă de 55.478 mp 

      * parcela cu nr. cad A 452.457.464/3 în suprafaţă de 160.000 mp 

- precizez că, pe de-o parte nici această dezmembrare nu respectă 

prevederile PUZ – ului aprobat, iar pe de alta parte, odată cu înscrierea în CF 

400284 Lugoj, parcela cu nr. cad A 452.457.464/3 primeşte un nr. cadastral 

nou, respectiv 50282 

- în urma eliberării Certificatului de Urbanism nr. 394/02.09.2009, 

parcela cu nr. cad 50282, în suprafaţă de 160.000 mp, înscrisă în CF 400284 

Lugoj, se dezmembrează după cum urmeaza : 

      * parcela cu nr. cad 50282/1 în suprafaţă de 28.000 mp, delimitată de 

conturul poligonal 17-18-57-37-38 

      * parcela cu nr. cad 50282/2 în suprafaţă de 24.000 mp, delimitată de 

conturul poligonal 56-38-39-53-54-55 

      * parcela cu nr. cad 50282/3 în suprafaţă de 20.000 mp, delimitată de 

conturul poligonal 53-39-40-52 

      * parcela cu nr. cad 50282/4 în suprafaţă de 20.000 mp, delimitată de 

conturul poligonal 52-40-41-51 

      * parcela cu nr. cad 50282/5 în suprafaţă de 20.000 mp, delimitată de 

conturul poligonal  51-41-42-50 

      * parcela cu nr. cad 50282/6 în suprafaţă de 28.000 mp, delimitată de 

conturul poligonal  50-42-43-44-45-48-49 

      * parcela cu nr. cad 50282/7 în suprafaţă de 10.000 mp, delimitată de 

conturul poligonal 44-43-46-45 

      * parcela cu nr. cad 50282/8 în suprafaţă de 10.000 mp, delimitată de 

conturul poligonal 45-46-47-48 

- aşa cum rezultă din analiza comparată a schiţei anexă la Contractul de 

concesionare nr. 4695/25.01.2007, a Planului de situaţie conform Certificatul de 
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Urbanism nr. 394/02.09.2009 şi a Planşei cu Propuneri şi Reglementări, varianta 

de dezmembrare nu respectă nici schiţa anexă şi nici cu prevederile PUZ-ului 

aprobat 

- din documentele puse la dispoziţie de către părţi, cu prilejul ieşirii la 

faţa locului, nu reiese dacă prevederile PUZ-ului au suferit modificări din anul 

2007 pânâ la momentul dezmembrarilor efectuate în anul 2009, cu privire la 

terenurile din acea zonă 

- aşa cum am precizat înca de la începutul acestui capitol, în opinia 

mea, loturile evidenţiate în Planşa de Propuneri-Reglementări, avizată de CJ 

Timiş cu nr. 80/09.07.2007, trebuiau mai întâi create (dezmembrate) şi înscrise 

în Cartea Funciară, iar ulterior se puteau face şi operaţiunile de alipire (cuplare) 

sau subîmpărţire (divizare) a acestora, funcţie de necesităţi, dar numai în 

conformitate cu prevederile PUZ-ului aprobat 

Concluzii 

Avănd în vedere cele arătate mai sus, cele solicitate de reclamantă prin 

capătul de cerere depus la dosar, precum şi obiectivele pentru expertiză, pentru 

soluţionarea litigiului, am efectuat o ridicare planimetrică a imobilului în litigiu, 

precum şi a imobilelor învecinate. Din analiza Planului de situaţie rezultat în 

urma prelucrării analogice a datelor culese la faţa locului, a rezultat faptul că 

imobilul în litigiu, identificat iniţial prin nr. cad A 452.457.464, cu o suprafaţă 

de 234.200 mp este situat în intravilanul extins al Municipiului Lugoj, pe partea 

dreapta a DN6 Timisoara-Lugoj. 

 Am arătat ca potrivit Planşei cu Propuneri-Reglementări din cadrul PUZ 

“Parc Industrial – Zone Dezvoltare Calea Timişorii 2” Lugoj, PUZ avizat atât 

de către CJ Timiş (aviz nr. 80/09.07.2007), cât şi de Consiliul Local al 

Municipiului Lugoj (HCLM Lugoj nr. 176/30.08.2007), numărul maxim de 

loturi rezultate trebuia să fie 6, numerotate Up 1.....Up 6. Acestea se puteau 

cupla între ele sau subîmpărţi fiecare dintre ele, funcţie de necesităţi şi solicitări, 

pentru Zona funcţională A, divizarea maximă admisibilă fiind de 6 subloturi.  

Am menţionat deasemenea ca, în conformitate cu prevederile HCLM. 

Lugoj nr. 209/27.12.2007, se înscheie Contractul de Concesiune nr. 

4695/25.01.2007, prin care reclamanta în calitate de concesionar, preia în 

concesiune  terenul situat în Lugoj, str. Timişorii, Fn, (lot 3) în suprafaţă de 

10.000 mp, ce se va dezmembra din terenurile înscrise în CF 684 Nedef. Lugoj, 

nr. top (cadastral) A 452, CF 683 Nedef. Lugoj, nr. top (cadastral) A 464, CF 

686 Nedef. Lugoj, nr. top ( cadastral ) A Hcn 457, pentru desfăşurarea de 

activitaţi economice, conf. HCLM Lugoj nr. 176/30.08.2007.   

 Totodată, la data de 23.01.2008 pârâtul emite Certificatul de Urbanism 

nr. 32, certificat ce stă la baza întocmirii Documentaţiei de dezlipire conform 

PUZ aprobat. În urma analizării schiţei anexă la Contractul de Concesiune nr. 

4695/25.01.2007, a Planului de situaţie rezultat după dezmembrarea parcelei cu 

nr. cad A 452.457.464 şi a Plansei cu Propuneri-Reglementări, am constatat că 
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atât schiţa anexă cât şi Certificatul de Urbanism nr. 32/23.01.2008 sunt in 

contradictie cu prevederile PUZ-ului aprobat (am explicat pe larg în capitolul 

anterior, care sunt considerentele pentru care am ajuns la această concluzie). 

Am precizat totodată că, prevederile PUZ-ului nu puteau fi modificate 

decât de proprietarul terenului, respectiv pârâtul Municipiul Lugoj, reclamanta 

neputând să facă acest lucru. Deasemenea am precizat faptul că, pentru a fi 

avizată Documentaţia de dezlipire înregistrată la OCPI Timiş sub nr. 

11572/30.05.2008, ar fi trebuit se se modifice prevederile PUZ-ului (in sensul 

crearii a 10 loturi), sau să se emită un nou Certificat de Urbanism (pentru 6 

parcele), iar acest lucru, nu putea fi făcut decât de pârât.  

In condiţiile în care, din documentele puse la dispoziţie de către pârâţi, nu 

reiese că prevederile PUZ-ului ar fi suferit modificări, am menţionat faptul că 

nici dezmembrările ulterioare ale parcelei cu nr. cad A 452.457.464 (care au dus 

la situaţia actuală din evidenţele de Carte Funciară) au fost făcute fără 

respectarea PUZ-ului aprobat. 

În ceea ce priveşte sintagma “Loturile propuse se pot cupla între ele, sau 

se pot subîmpărţi, în funcţie de necesităţi”, am precizat că loturile evidenţiate în 

Planşa de Propuneri-Reglementări, avizată de CJ Timiş cu nr. 80/09.07.2007, 

trebuiau mai întâi dezmembrate şi înscrise în Cartea Funciară, iar ulterior se 

puteau face şi operaţiunile de alipire sau subparcelare  a acestora, dar numai în 

conformitate cu prevederile PUZ-ului aprobat. 

 

RĂSPUNS LA OBIECŢIUNILE FORMULATE DE PÂRÂTUL 

MUNICIPIUL LUGOJ 

 

- prima obiecţiune formulată se bazează pe o afirmaţie trunchiată. Astfel, 

în capitolul 7 alin. 5 al raportului de expertiză depus la dosarul cauzei pentru 

termenul din data de 07.02.2011, am menţionat printre altele că “pentru a fi 

avizată Documentaţia de dezlipire înregistrată la OCPI Timiş sub nr. 

11572/30.05.2008, ar fi trebuit să se modifice prevederile PUZ-ului (în sensul 

creării a 10 loturi), sau să se emită un nou Certificat de Urbanism (pentru 6 

parcele)''. Prevederile PUZ-ului nu puteau fi modificate fără acordul 

beneficiarului (în cazul de faţă şi proprietarul terenului), iar demersuri pentru 

emiterea unui nou Certificat de Urbanism, putea face şi reclamanta  

- în aceeaşi ordine de idei, în raportul de expertiză depus la dosarul 

cauzei, am precizat ce ar fi trebuit să se întâmple din punct de vedere topografic, 

pentru a se respecta condiţiile impuse prin prevederile P.U.Z.-ului aprobat: mai 

întâi ar fi trebuit dezmembrate suprafeţele de teren aferente celor 6 loturi, iar 

ulterior acestea ar fi putut fi alipite (cuplate) între ele, sau dezmembrate 

(divizate) în maxim 6 subparcele 

- operaţiunea de dezmembrare a terenului ce a făcut obiectul Contractului 

de Concesiune  nr. 4695/25.01.2007 între Municipiul Lugoj şi reclamanta, nu se 
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putea realiza deoarece, aşa cum am mai explicat, schiţa anexă la HCLM Lugoj 

nr. 308/27.12.2007 (care a stat la baza încheierii Contractului de Concesiune 

mai susamintit), nu corespunde Planşei cu Propuneri – Reglementări, zona 

funcţională A, parte integrantă din PUZ “Parc Industrial – Zone Dezvoltare 

Calea Timişorii 2” Lugoj, conform Proiectului nr. 161/2007 întocmit de Biroul 

individual de arhitectură şi urbanism, proiect avizat prin HCLM Lugoj nr. 

176/30.08.2007 

- în opinia mea, dacă terenul era dezmembrat conform Planşei cu 

Propuneri – Reglementări, zona funcţională A, se putea utiliza conform 

destinaţiei din Contractul de Concesiune nr.  4695/25.01.2007 

- pentru a afla răspunsul la cea de-a patra obiecţiune, ar trebui în opinia 

mea, să vă adresaţi direct OCPI Timiş, în condiţiile în care nici Certificatul de 

Urbanism nr. 32/23.01.2008 şi nici Certificatului de Urbanism nr. 

394/02.09.2009, nu respectă prevederile PUZ-ului avizat de C.J. Timiş cu 

nr.80/09.07.2007      
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Judecătoria Timişoara 

Dosar nr  14366/325/2009 

 

Obiectul dosarului : Rectificare CF  

 

Reclamanta solicită : 

f) Modificarea Cărţilor Funciare nr. 410395 Timişoara (provenită din conversia 

de pe hârtie a CF nr. 2834 Giroc) şi nr. 401311 Giroc (provenită din conversia 

de pe hârtie a CF nr. 2836 Giroc) în sensul modificării suprafeţei terenului 

înscris în aceste CF –uri, identificat  cu nr.top. 3447/b/2; 3445-3446/2/2/2 in 

suprafaţă de 1286 mp şi respectiv nr.top. 3447/a/2 în suprafaţă de 1126 mp. 

Obiectivele expertizei :      Formulate de reclamantă: 

g) identificarea terenurilor aflate în proprietatea societăţii noastre purtând: 

nr.top. 3447/b/2;3445-3446/2/2/2 în suprafaţă de 1286 mp, înscris in CF 410395 

Timişoara şi nr.top. 3447/a/2 în suprafaţă de 1126 mp, înscris in CF 401311 

Giroc 

h) stabilirea terenurilor învecinate cu acestea şi identificarea titularilor dreptului 

de proprietate asupra acestor terenuri 

i) măsurarea şi stabilirea suprafeţei reale a terenurilor mai sus individualizate şi 

masura în care sunt sau nu afectate proprietaţile vecine acestora 

j) propunerea de modificare corespunzătoare a Cărţilor Funciare 

      Conţinutul expertizei    

În urma măsurătorilor, identificărilor şi studiilor efectuate, rezultă următoarele: 

k) imobilele ce fac obiectul prezentului litigiu, sunt situate pe str. Gospodarilor 

într-o zonă rezidenţială a Municipiului Timişoara, iar la data efectuării 

măsurătorilor erau bine delimitate de imobilele învecinate, fiind împrejmuite cu 

gard din plasă de sârmă 

l) suprafaţa măsurată a imobilului cu nr. top 3445-3446/2/2/2;3447/b/2, 

calculată analitic din coordonatele punctelor de contur ( conturul poligonal 8-7-

6-5-4-20-16), este de 1378 mp, mai mare cu 92 mp decât suprafaţa tabulară 

înscrisă în CF 410395 Giroc 

m) suprafaţa măsurată a imobilului cu nr. top. 3447/b/2, calculată analitic din 

coordonatele punctelor de contur (conturul poligonal 16-20-19-18-17-15 ), este 

de 1356 mp, mai mare cu 130 mp, decât suprafaţa tabulară înscrisă în CF 

401311 Giroc 

n) parcela cu nr. top 3445-3446/2/2/2 a provenit din dezmembrarea în anul 

2005 a parcelei cu  nr. top 3445-3446/2/2, după cum urmează: 

- parcela cu nr. top 3445-3446/2/2/1 in suprafaţă de 824 mp ( se reînscrie în 

CF 2877 Giroc) 

- parcela cu nr. top 3445-3446/2/2/2 în suprafaţă de 160 mp 

o) după dezmembrare parcela cu nr. top 3445-3446/2/2/2 se unifică cu parcela 

cu nr. top 3447/b/2, noua parcelă reînscriindu-se în CF 2834 Giroc 
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p) pe Planul de situaţie anexat prezentului Raport de expertiză, parcela cu nr. 

top 3445-3446/2/2/1 este delimitată prin conturul poligonal 2-3-4-5, în suprafaţă 

de 740 mp. Precizez că pentru a se respecta dimensiunile înscrise in Planul de 

situaţie, întocmit cu ocazia dezmembrării parcelei cu nr. top 3445-3446/2/2, ar 

trebui ca actualul aliniament al gardului de plasă definit de punctele 4-5, să se 

mute pe aliniamentul definit de punctele 4’-5’ 

q) în cazul în care se respectă dimensiunile din Documentaţia de dezmembrare 

mai sus amintită, atunci suprafaţa masurată a parcelei cu nr. top 3445-

3446/2/2/2;3447/b/2, calculată analitic din coordonatele punctelor de contur 8-

7-6-5’-4’-20-16, este de 1333 mp, mai mare cu 47 mp decât suprafaţa tabulară 

înscrisă în CF 410395 Giroc, iar suprafaţa măsurată a parcelei cu nr. top 3445-

3446/2/2/1, calculată analitic din coordonatele punctelor de contur 2-3-4-4’-5’-

5, este de 785 mp, mai mică cu 39 mp decât suprafaţa tabulară înscrisă în CF 

2877 Giroc   

r) precizez că imobilul înscris în CF 2877 Giroc, este proprietatea numitului P. 

L., iar diferenţa de suprafată a fost consemnată şi cu ocazia întocmirii 

Documentaţiei de dezmembrare, documentaţie pentru care Primăria 

Municipiului Timişoara a emis Certificatul de Urbanism nr. 1051/08.03.2005 

s) suprafaţa măsurată a imobilului cu nr. top 3445-3446/2/1, calculată analitic 

din coordonatele punctelor de contur (conturul poligonal 1-2-5-6-7), este de 873 

mp, mai mare cu 49 mp decât suprafaţa tabulară înscrisă în CF 2980 Giroc 

t) precizez că imobilul descris mai sus, este proprietatea numiţilor J. P. și J. V. 

asupra construcţiilor, respectiv Statul Român asupra terenului 

u) suprafaţa măsurată a imobilului cu nr. top 3447/a/1, calculată analitic din 

coordonatele punctelor de contur (conturul poligonal 11-10-9-8-16-12), este de 

750 mp, mai mare cu 31 mp decât suprafaţa tabulară înscrisă în CF 413739 

Giroc 

v) precizez că imobilul descris mai sus, este proprietatea pârâţilor G. G. si G. I. 

w) suprafaţa masurată a imobilului cu nr. top 3447/b/1, calculată analitic din 

coordonatele punctelor de contur ( conturul poligonal 12-16-15-14-13 ), este de 

791 mp, mai mare cu 71 mp decât suprafaţa tabulară înscrisă în CF 413672 

Giroc 

x) precizez că imobilul descris mai sus, este proprietatea pârâţilor N. I. C. si N. 

M. 

y) suprafaţa măsurată a imobilului cu nr. top 3448/1/1/1/4, calculată analitic din 

coordonatele punctelor de contur (conturul poligonal 14-15-17-25-26-27), este 

de 668 mp, mai mare cu 26 mp decât suprafaţa tabulară înscrisă în CF 413910 

Giroc 

z) precizez că imobilul descris mai sus, este proprietatea pârâtului B. I. E. 

aa) suprafaţa măsurată a imobilului cu nr. top 3448/1/1/1/3, calculată analitic din 

coordonatele punctelor de contur (conturul poligonal 17-18-22-23-24-25), este 
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de 681 mp, mai mare cu 25 mp decât suprafaţa tabulară înscrisă în CF 413523 

Giroc 

bb) precizez că imobilul descris mai sus, este proprietatea pârâtului P. C. H. A. 

cc) suprafaţa măsurată a imobilelor cu nr. top 3448/1/1/1/1 şi 3448/1/1/1/2, 

calculată analitic din coordonatele punctelor de contur (conturul poligonal 18-

19-21-22), este de 2735 mp, mai mare cu 75 mp decât suprafaţa tabulară 

cumulată  inscrisă în CF 413754 Giroc şi CF …. Giroc 

dd) precizez că între cele două imobile descrise mai sus nu există delimitare, 

iar potrivit evidenţelor de Carte Funciară, ele sunt proprietatea pârâţilor F. O. si 

F. D. E. 

ee) în anul 2001 parcelei cu nr. top 3448/1/1/1 i se rectifică suprafaţa de la 3860 

mp, la 4662 mp, după care se dezmembrează. Astfel, după dezmembrare rezultă 

următoarele : 

- parcela cu nr. top 3448/1/1/1/1 în suprafaţă de 2001 mp. 

- parcela cu nr. top 3448/1/1/1/2 în suprafaţă de 659 mp. 

- parcela cu nr. top 3448/1/1/1/3 în suprafaţă de 656 mp. 

- parcela cu nr. top 3448/1/1/1/1 în suprafaţă de 642 mp. 

- parcela cu nr. top 3448/1/1/1/1 în suprafaţă de 704 mp. 

ff) această Documentaţie de dezmembrare a fost vizată spre neschimbare de 

către Primăria Municipiului Timişoara cu nr. U32001-4892/27.11.2001 

gg) date fiind cele arătate mai sus, apreciez că rectificarea solicitată de 

reclamantă nu aduce atingere dreptului de proprietate al vecinilor 

 

Concluzii 

         Avand în vedere cele arătate mai sus, cele solicitate de reclamantă prin 

capătul de cerere depus la dosar, precum şi obiectivele pentru expertiză, pentru 

soluţionarea litigiului, am efectuat o ridicare planimetrică a imobilului în litigiu, 

precum şi a imobilelor învecinate. Din analiza Planului de situaţie rezultat în 

urma prelucrării analogice a datelor culese la faţa locului,  a rezultat faptul că 

atât imobilul în litigiu, cât şi imobilele învecinate, au suprafeţe reale diferite de 

cele înscrise în Cartea Funciară 

          Astfel : 

*suprafaţa masurată a imobilului cu nr top 3445-3446/2/2/2;3447/b/2, este de 

1333 mp, mai mare cu 47 mp decât suprafaţa tabulară înscrisă în CF 410395 

Giroc (cu respectarea dimensiunilor din Documentaţia de dezmembrare a 

parcelei cu nr. top 3445-3446/2/2)   

*suprafaţa măsurată a imobilului cu nr. top. 3447/a/2, este de 1356 mp, mai 

mare cu 130 mp, decât suprafaţa tabulară înscrisă în CF 401311 Giroc 

*suprafaţa măsurată a imobilului cu nr. top 3445-3446/2/2/1, este de 785 mp, 

mai mică cu 39 mp decât suprafaţa tabulară înscrisă în CF 2877 Giroc (cu 

respectarea dimensiunilor din Documentaţia de dezmembrare a parcelei cu nr. 

top 3445-3446/2/2) 
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*suprafaţa măsurată a imobilului cu nr. top 3445-3446/2/1, este de 873 mp, mai 

mare cu 49 mp decât suprafata tabulară înscrisă în CF 2980 Giroc 

*suprafaţa măsurată a imobilului cu nr. top 3447/a/1, este de 750 mp, mai mare 

cu 31 mp decât suprafaţa tabulară înscrisă în CF 413739 Giroc 

*suprafaţa măsurată a imobilului cu nr. top 3447/b/1, este de 791 mp, mai mare 

cu 71 mp decât suprafaţa tabulară înscrisă în CF 413672 Giroc 

*suprafaţa măsurată a imobilului cu nr. top 3448/1/1/1/4, este de 668 mp, mai 

mare cu 26 mp decât suprafaţa tabulară înscrisă în CF 413910 Giroc 

*suprafaţa măsurată a imobilului cu nr. top 3448/1/1/1/3, este de 681 mp, mai 

mare cu 25 mp decât suprafaţa tabulară înscrisă în CF 413523 Giroc 

*suprafaţa măsurată a imobilelor cu nr. top 3448/1/1/1/1 si 3448/1/1/1/2, este de 

2735 mp, mai mare cu 75 mp decât suprafaţa tabulară cumulată  înscrisă în CF 

413754 Giroc şi CF …. Giroc 

         În condiţiile în care, suprafaţa reală a imobilelor vecine este mai mare sau 

aproape egală cu suprafaţa tabulară, apreciez că modificarea suprafeţei solicitată 

de către reclamantă prin capătul de cerere depus la dosar, este posibilă.  
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Judecătoria Arad 

Dosar nr.  14116/55/2006 

 

Obiectul dosarului : Granituire 

Reclamanţii solicită: 

- Identificarea parcelei cu nr.top. 147.1509/7/1, teren arabil înscris în CF 

61285 Arad nedef., proprietatea pârâţilor Mureşan 

- Identificarea parcelelor cu nr.top. 147.1509/7/2/1/1/3 şi 

147.1509/7/2/1/2/1/1, teren arabil înscris în CF 61563 Arad nedef., 

proprietatea pârâţilor 

- Identificarea parcelei cu nr.top. 147.1509/7/2/2 proprietatea pârâtilor T. 

- Identificarea parcelei cu nr.top. 147.1509/7/3/1/1, teren arabil înscris în CF 

61564 Arad, nedef, proprietatea reclamanţilor M. 

- Identificarea parcelei cu nr.top. 147.1509/7/3/1/2, teren arabil înscris în CF 

71594 Arad, nedef., proprietatea pârâţilor N. 

- Identificarea parcelei cu nr.top. 147.1509/7/3/2, teren arabil înscris în CF 

65687 Arad,nedef, proprietatea pârâţilor AF M. L.  

- Identificarea parcelei cu nr.top 147.1509/7/2/2 înscrisă în CF 61563 Arad, 

nedef.,proprietatea Consiliului Local al Municipiului Arad 

- Stabilirea liniei de hotar între aceste parcele 

 

Obiectivele expertizei : reieșite din acțiune 

Conţinutul expertizei    

În urma măsurătorilor, identificărilor şi studiilor efectuate, rezultă următoarele: 

- imobilele ce fac obiectul prezentului litigiu sunt situate în zona periferică a 

mun. Arad, iar la data efectuării măsurătorilor erau bine delimitate de imobilele 

învecinate, fiind mărginite la nord de str. Orizont, la est de drumul comunal DC 

1566, iar la sud de canalul Hcn 1554 

- iniţial parcela cu nr. cad 147.1509/7 a fost înscrisă în Titlul de Proprietate nr. 

1665/1995 Arad pe numele lui K. Ş., prin reconstituirea dreptului de proprietate 

în baza L. 18/1991, iar ulterior morţii acestuia a revenit prin moştenire numiţilor 

S. E. E., K. G. I. şi K. S. E. 

- în anul 2000, prin Contractul de Vânzare-Cumpărare nr. 4853/20.12.2000, 

susnumiţii înstrăinează terenul în suprafaţă totala de 82.500 mp, către 

reclamanţii M. I. şi M. A. (cota de 2/9 parţi) şi pârâţii B.I. şi B. M. (cota de 6/9 

părţi), respectiv M. L. şi M. L. (cota de 1/9 părţi)  

- în anul 2001, prin Actul de Parcelare ţi Ieşire din Indiviziune autentificat sub 

nr. 378/14.02.2001, parcela cu nr. top 147.1509/7, înscrisă în CF Nedef. 61285 

Arad, se dezmembrează după cum urmează : 

- * parcela cu nr. top 147.1509/7/1, in suprafaţă de 10.000 mp.;  

- * parcela cu nr. top 147.1509/7/2, in suprafaţă de 55.000 mp.; 
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- * parcela cu nr. top 147.1509/7/3, in suprafaţă de 17.500 mp. d upa ieşirea din 

indiviziune, parcela cu nr. top 147.1509/7/1 a revenit pârâţilor M. L. şi M. L., 

fiind transcrisă în CF Nedef. 61285 Arad, parcela cu nr. top 147.1509/7/2 a 

revenit pârâţilor B. I. şi B. M., fiind transcrisă în CF Nedef. 61563 Arad, iar 

parcela cu nr. top 147.1509/7/3 a revenit reclamanţilor, fiind transcrisă în CF  

Nedef. 61564 Arad, de la data ieşirii din indiviziune şi până în prezent, parcela 

cu nr. top 147.1509/7/2 a suferit mai multe dezmembrari : 

- * parcela cu nr. top 147.1509/7/2/1 

- * parcela cu nr. top 147.1509/7/2/2, transcrisa in CF Nedef. Arad, proprietatea 

Consiliului Local al Municipiului Arad 

- apoi, parcela cu nr. top 147.1509/7/2/1 a fost dezmembrată în parcela cu nr. 

top 147.1509/7/2/1/1 şi parcela cu nr. top 147.1509/7/2/1/2 

- apoi, parcela cu nr. top 147.1509/7/2/1/2 a fost dezmembrată în parcela cu 

nr. top 147.1509/7/2/1/2/1, parcela cu nr. top 147.1509/7/2/1/2/2 ( transcrisă în 

CF Nedef. 69430 Arad, proprietatea pârâţilor T. O. şi T. A. ) şi parcela cu nr. 

top 147.1509/7/2/1/2/3 

- în fine, parcela cu nr. top 147.1509/7/2/1/2/1 a fost dezmembrată în parcela 

cu nr. top 147.1509/7/2/1/2/1/1 şi parcela cu nr. top 147.1509/7/2/1/2/1/2 

- de la data ieşirii din indiviziune şi până în prezent, parcela cu nr. top 

147.1509/7/3 a suferit mai multe dezmembrări : 

- * parcela cu nr. top 147.1509/7/3/1 

- * parcela cu nr. top 147.1509/7/3/2, transcrisă în CF Nedef.65687 Arad, 

proprietatea pârâtei AF M. L.  

- apoi, parcela cu nr. top 147.1509/7/3/1 a fost dezmembrată în parcela cu nr. 

top 147.1509/7/3/1/1 şi parcela cu nr. top 147.1509/7/3/1/2 (transcrisă în CF 

Nedef. 71594 Arad, proprietatea pârâţilor N. I. şi N. M. 

- în data de 14.09.2005, pârâţii B. I. şi B. M. sunt puşi în posesie cu suprafaţa 

de 862,78 mp, identificată topografic cu nr. 147.1509/7/2/1, conform titlului 

executoriu constituit prin Sentinţa Civilă nr. 4819/2004 a Judecatoriei Arad, 

irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 950/R/2004 a Tribunalului Arad 

- în opinia mea, această identificare topografică este eronată, deoarece aşa 

cum am arătat mai sus şi cum va rezulta şi din concluziile prezentului Raport de 

expertiză, parcela cu nr. top 147.1509/7/2/1 se va dezmembra în şapte parcele, 

cu o suprafaţă totală de aprox. 53.800 mp 

- în teren sunt bine delimitate următoarele parcele : 

- * parcela cu nr. top 147.1509/7/1 (conturul poligonal 1-2-22-23) 

- * parcela cu nr. top 147.1509/7/2/2 (conturul poligonal 3-4-5-6) 

- * parcela cu nr. top 147.1509/7/2/1/2/2 (conturul poligonal 7-8-18-19) 

- * parcela cu nr. top 147.1509/7/3/2 (conturul poligonal 9-10-11-11') 

- în aceeaşi ordine de idei între parcelele cu nr. top 147.1509/7/2/1/1, nr. top 

147.1509/7/2/1/2/1/2 şi nr. top 147.1509/7/2/1/2/1/1 nu există delimitări fizice, 

ca de altfel nici între parcelele cu nr. top 147.1509/7/3/1/1 şi nr. top 
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147.1509/7/3/2. Din conţinutul Planului de situaţie întocmit în urma prelucrării 

analogice a datelor culese la faţa locului, nu se poate stabilii amplasamentul 

parcelelor cu nr. top 147.1509/7/2/1/2/3 şi nr. top 147.1509/7/2/1 (în suprafaţă 

de 862,78 mp), reclamanţii folosind terenul până la aliniamentul descris de 

punctele 8-18' 

- dacă din suprafaţa delimitată de conturul poligonal 8-9-11'-11-12-13-14-15-

16-17-18', respectiv 17.045 mp, se scade suprafaţa parcelei cu nr. top 

147.1509/7/3/1/2 ( proprietatea pârâţilor N. I. şi N. M. ), adică 6.000 mp, rezultă 

că reclamanţii folosesc o suprafaţă de 11.045 mp, mai mare cu 1.045 mp decât 

suprafaţa tabulară înscrisă în CF Nedef. 61564 Arad. 

- pentru stabilirea amplasamentului tuturor parcelelor rezultate în urma 

dezmembrarilor succesive ale parcelei cu nr. top 147.1509/7, precum şi a liniilor 

de hotar dintre acestea, am utilizat informaţiile ce se regăsesc în : Schiţa de 

parcelare şi ieşire din indiviziune, întocmită de ing. Clepe Tatiana, Schiţa de 

parcelare “ Cartier Bujac ”, Schiţa de parcelare întocmită de PF AR-CAD 2000, 

Planul de situaţie întocmit de SC Rebo Consult Romania SRL şi Planul de 

situaţie pentru PUZ, întocmit de SC Alpin Proiect SRL  

- astfel, parcela cu nr. top 147.1509/7/1 ( proprietatea pârâţilor  M. L. şi M. L.) 

este delimitată de conturul poligonal 1-2-22-23; parcela cu nr. top 

147.1509/7/2/1/1 este delimitată de conturul poligonal 2-3-4-25-24-22; parcela 

cu nr. top 147.1509/7/2/2 ( proprietatea Consiliului Local al Municipiului Arad) 

este delimitată de conturul poligonal 3-4-5-6; parcela cu nr. top 

147.1509/7/2/1/2/1/2 este delimitată de conturul poligonal 6-6'-26-27-28-24-25-

5; parcela cu nr. top 14701509/7/2/1/2/1/1 (proprietatea pârâţilor B. I. şi B. M.) 

este delimitată de contutul poligonal 6'-7-19-20-21-28-27-26; parcela cu nr. top 

147.1509/7/2/1/2/2 (proprietatea pârâţilor T. O. A. şi T. A.) este delimitată de 

conturul poligonal 7-8-18-19; parcelele cu nr. top 147.1509/7/2/1 şi nr. top 

147.1509/7/2/1/2/3 (proprietatea pârâţilor B. I. şi B. M.) sunt delimitate de 

conturul poligonal 8-29-18'-18, iar parcelele cu nr. top 147.1509/7/3/1/1 

(proprietatea reclamanţilor) şi nr. top 147.1509/7/3/1/2 (proprietatea pârâţilor N. 

I. şi N. M.) sunt delimitate de conturul poligonal 29-9-11'-11-12-13-14-15-16-

17-18' 

- precizez deasemenea că, suprafeţele calculate analitic cu ajutorul 

coordonatelor punctelor de contur, sunt aproximativ egale cu suprafeţele 

tabulare ale imobilelor în litigiu, diferenţele inregistrate încadrandu-se în 

toleranţele admise de normele tehnice în vigoare. 

Concluzii 

 Având în vedere cele arătate mai sus, cele solicitate de reclamanţi prin 

capătul de cerere depus la dosar, pentru soluţionarea litigiului am identificat şi 

măsurat imobilele în cauză, stabilind că acestea au provenit prin dezmembrări 

succesive din parcela cu nr. top iniţial 147.1509/7. 
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 Am arătat deasemenea că, pentru a stabili amplasamentul corect al 

imobilelor în litigiu, precum şi liniile de hotar dintre acestea, a fost necesară 

corelarea informaţiilor cuprinse în diferitele documentaţii aflate la dosarul 

cauzei, cu situaţia reală din teren. În urma cororoborării tuturor acestor date, au 

rezultat urmatoarele :            

      *  parcela cu nr. top 147.1509/7/1 (proprietatea pârâţilor  M. L. şi M. L.) 

este definita de conturul poligonal 1-2-22-23) 

     *  parcela cu nr. top 147.1509/7/2/1/1 este definită de conturul poligonal 2-3-

4-25-24-22 

     *  parcela cu nr. top 147.1509/7/2/2 (proprietatea Consiliului Local al 

Municipiului Arad)  este definită de conturul poligonal 3-4-5-6 

     * parcela cu nr. top 147.1509/7/2/1/2/1/2 este definită de conturul poligonal 

6-6'-26-27- 28-24-25-5 

    *  parcela cu nr. top 14701509/7/2/1/2/1/1 (proprietatea pârâţilor B. I. şi 

B.M.) este definită de conturul poligonal 6'-7-19-20-21-28-27-26 

    *  parcela cu nr. top 147.1509/7/2/1/2/2 (proprietatea pârâţilor T. O. A. și  T. 

A.) este definită de conturul poligonal 7-8-18-19 

   * parcelele cu nr. top 147.1509/7/2/1 şi nr. top 147.1509/7/2/1/2/3 

(proprietatea pârâţilor B. I. şi B. M.) sunt definite de conturul poligonal 8-29-

18'-18 

  *  parcelele cu nr. top 147.1509/7/3/1/1 (proprietatea reclamanţilor).i nr. top. 

147.1509/7/3/1/2 (proprietatea pârâţilor N. I. şi N. M.) sunt definite de conturul 

poligonal 29-9-11'-11-12-13-14-15-16-17-18' 

Liniile de hotar dintre parcelele părţilor în litigiu, sunt următoarele : 

aliniamentul descris de punctele 2-22, între parcela cu nr. top 147.1509/7/1 

(proprietatea pârâţilor  M. L. şi M. L.) şi parcela cu nr. top 147.1509/7/2/1/1 

aliniamentele descrise de punctele 3-4-25, între parcela cu nr. top 

147.1509/7/2/2 (proprietatea Consiliului Local al Municipiului Arad)  şi parcela 

cu nr. top 147.1509/7/2/1/1 

aliniamentul descris de punctele 24-25, între parcela cu nr. top 147.1509/7/2/1/1 

şi parcela cu nr. top 147.1509/7/2/1/2/1/2   

aliniamentele descrise de punctele 25-5-6, între parcela cu nr. top 

147.1509/7/2/2 (proprietatea Consiliului Local al Municipiului Arad)  şi parcela 

cu nr. top 147.1509/7/2/1/2/1/2 

aliniamentele descrise de punctele 6'-26-27-28, între parcela cu nr. top 

47.1509/7/2/1/2/1/2 şi parcela cu nr. top 147.1509/7/2/1/2/1/1 (proprietatea 

paratilor B. I. si B. M.) 

aliniamentul descris de punctele 7-19, între parcela cu nr. top 

147.1509/7/2/1/2/1/1 (proprietatea pârâţilor B. I. şi B. M.) şi parcela cu nr. top 

147.1509/7/2/1/2/2 (proprietatea pârâţilor T. O. A. şi T. A.) 
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aliniamentul descris de punctele 8-18, între parcela cu nr. top 47.1509/7/2/1/2/2 

(proprietatea pârâţilor T. O. A. şi T. A.) şi parcelele 147.1509/7/2/1 şi nr. top 

147.1509/7/2/1/2/3 (proprietatea pârâţilor  B. I. si B. M.) 

aliniamentul descris de punctele 29-18', între parcelele 147.1509/7/2/1 şi nr. top 

147.1509/7/2/1/2/3 ( proprietatea pârâţilor  B. I. şi B. M.) şi parcela cu nr. top 

147.1509/7/3/1/1 (proprietatea reclamanţilor) 

 

RĂSPUNS LA OBIECȚIUNILE FORMULATE DE PĂRȚI -1 

 

    a) Obiecţiuni formulate de reclamanţi 

suprafaţa delimitată de conturul poligonal 8-9-11’-11-12-13-14-15-16-17-18’, 

calculată din coordonate, este de 17045 mp, mai mare cu 1045 mp decât 

suprafaţa tabulară cumulată a parcelelor cu nr. top 147.1509/7/3/1/2 

(proprietatea pârâţilor  N. I. şi N. M., înscrisă în CF  71594 Arad nedef.) şi nr. 

top 147.1509/7/3/1/1 (proprietatea reclamanţilor înscrisă în CF 61564 Arad 

nedef.) 

cum intre cele două parcele nu există delimitări fizice (garduri, brazde, ţaruşi, 

etc.) revin, şi precizez că nu pot afirma cu certitudine în folosinţa cui se afla 

plusul de suprafată. Pentru lămurirea acestui aspect, arăt că ar fi necesară o 

copie după Documentaţia tehnică de dezmembrare a parcelei cu nr. top 

147.1509/7/3/1, pentru a se putea face o comparaţie între dimensiunile 

parcelelor rezultate şi dimensiunile din teren  

punctul 8 reprezintă limita (la str. Orizont) a parcelei cu nr. top 

147.1509/7/2/1/2/2 (proprietatea paratilor T. A. si T. O. A., inscrisă în CF 

69430 Arad nedef.) şi a fost determinat prin aplicarea pe Planul de situaţie a 

dimensiunilor parcelelor rezultate din dezmembrarea parcelei cu nr. top 

147.1509/7/2. La faţa locului, reclamantul mi-a indicat ca şi limită a terenului 

său, un punct aflat la aproximativ 1.70 m de punctul 8, înspre punctul 9. În 

această situaţie frontul stradal ar măsura 63.53 m, iar surplusul de suprafaţă s-ar 

diminua cu 167 mp (1045 mp-167 mp = 878 mp.) 

suprafaţa de teren delimitată de conturul poligonal  8-9-10-11-12-13-14-15-16-

17-18’-18, calculată din coordonate, este de 19378 mp, aproximativ egală cu 

suprafaţa tabulară cumulată a parcelelor cu nr. top 147.1509/4/2/1/2/3 

(proprietatea pârâţilor B. I. si B. M.), nr. top 147.1059/7/2/1 (proprietatea 

pârâţilor B. I. şi B. M.), nr. top 147.1509/7/3/1/1 (proprietatea reclamanţilor), 

nr. top 147.1509/7/3/1/2 (proprietatea pârâţilor  N. I. şi N. M.) şi nr. top 

147.1509/7/3/2 (proprietatea pârâtei AF M. L.). Astfel: 1074 mp+862,78 

mp+6000 mp+10000 mp+1500 mp = 19436,78 mp 

aşa cum rezultă din cele arătate mai sus, reclamanţii nu pot folosi o suprafaţă 

mai mică de teren, respectiv 5137 mp, iar parcela cu nr. top 147.1509/7/2/1/2/3 

nu se suprapune peste parcela cu nr. top 147.1509/7/3/1/1, chiar dacă din punct 

de vedere al numerotării topografice parcela cu nr. top 147.1509/7/2/1 (ce a 
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facut obiectul Procesului Verbal de Executare  din data de 14.09.2005) nu putea 

să fie amplasată între parcelele cu nr. top 147.1509/7/2/1/2/3 şi nr. top 

147.1509/7/3/1/1 

parcela cu nr. top 147.1509/7/2/1 în suprafaţă de 862,78 nu a provenit din 

dezmembrarea parcelei cu nr. top iniţial 147.1509/7/2 (cu o suprafaţă iniţială de 

55000 mp.), ci a fost stabilită prin Sentinţa Civilă nr. 4819/2004 a Judecatoriei 

Arad, sentinţa contestată de reclamanţi. Dacă din suprafaţa de 56164 mp, se 

scade suprafaţa parcelei cu nr. top 147.1509/7/2/1, rămân 55301 mp, valoare 

apropiată de valoarea iniţială, diferenţa inregistrată încadrandu-se în toleranţele 

admise de normele tehnice in vigoare (sub 1%) 

cu ocazia ieşirii la faţa locului am solicitat de la părti, copii după extrasele CF 

ale tuturor parcelelor rezultate în urma dezmembrării parcelei cu nr. top 

147.1509/7, copii după toate Documentaţiile tehnice de dezmembrare, precum 

şi alte acte necesare întocmirii şi finalizării lucrării de specialitate. Cu excepţia 

documentelor menţionate în cap. 4 si 5 din Raportul de expertiză depus la 

dosarul cauzei, nu am primit niciun alt document. Este foarte posibil ca o parte 

din aceste documente să fie la dosarul cauzei, dar cu îngăduinţa Onoratei 

Instanţe, atrag respectos atenţia părtilor că, lucrarea de specialitare o întocmesc 

la biroul meu din Timişoara, nu la Arhiva Judecatoriei Arad 

aşa cum am menţionat mai sus, pentru a se realiza grăniţuirea dintre parcela 

reclamanţilor şi parcela pârâţilor N. I. şi N. M., ar trebui ca reclamanţii să-mi 

pună la dispoziţie o copie după Documentaţia Tehnică de dezmembrare a 

parcelei cu nr. top 147.1509/7/3/1 

din studiul Planului de situaţie după stabilirea liniilor de hotar, se constată că 

distanţele dintre punctele 10-29 .i 17-18’ au valori aproximativ egale cu cele 

înscrise în Schiţa întocmită cu ocazia ieşirii din indiviziune (prin actul autentic 

nr. 378/14.02.2001 ). Diferenţele dintre aceste valori, se datorează în opinia 

mea, modalitaţilor de măsurare: cu ruleta metalică în cazul Schiţei întocmite de 

ing. Clepe Tatiana, respectiv cu Staţia Totală în cazul meu 

în cele din urmă vreau atrag atenţia Onoratei Instanţe şi părţilor, asupra 

următoarelor aspecte : în condiţiile în care dimensiunile parcelei cu nr. top 

iniţial 147.1509/7 (înscrise în Schiţa de Parcelare – Cartier Bujac ) sunt 

comparabile cu cele rezultate în urma măsurătorilor efectuate cu ocazia ieşirii la 

faţa locului (de ex. frontul la str. Orizont : 463 m / 462.92 m), suprafaţa 

rezultată din măsurători este mai mare cu 822 mp decât suprafaţa tabulară 

iniţiala a parcelei cu nr. top 147.1509/7. Cum şi suprafaţa parcelei cu nr. top 

147.1509/7/2/1 (stabilita prin Sentinta Civila nr. 4819/2004 a Judecatoriei Arad) 

are o valoare apropiată, tot acest litigiu a pornit, în opinia mea, din intercalarea 

parcelei cu nr. top 147.1509/7/2/1 intre parcela cu nr. top 147.1509/7/2/1/2/3 

(proprietatea pârâţilor B. I. şi B. M.) şi parcela cu nr. top 147.1509/7/3/1, în 

suprafaţă de 16000 mp (la acea dată, proprietatea reclamanţilor) 
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   b) Obiecţiuni formulate de Consiliul Local al Municipiului Arad 

        

aşa cum rezultă din analiza Planului de situaţie întocmit cu ocazia ieşirii la faţa 

locului, terenul în litigiu (provenit din dezmembrările successive ale parcelei cu 

nr. top 147.1509/7), este delimitat pe trei laturi de detalii fixe : gard de plasă la 

str. Orizont, Drumul Comunal DC 1556+Calea ferată şi Canalul de desecare 

HCn 1554, cea de-a patra latură fiind delimitată prin taruşi metalici, a căror 

poziţie mi-a fost indicată de către pârâtul M. L. 

deasemenea, în opinia mea, dimensiunile parcelelor indicate în Raportul de 

expertiză sunt comparabile cu cele menţionate în planurile şi schiţele de 

parcelare despre care fac vorbire reprezentanţii C.L. Arad, chiar şi diferenţa de 

suprafaţă inregistrată la nivelul intregii parcele cu nr. top 147.1509/7, respectiv 

822 mp, încadrandu-se în limitele admise (1%) 

date fiind cele precizate mai sus, menţionez că graniţuirea propusă nu aduce 

atingere domeniului public al Municipiului Arad  

 

RĂSPUNS LA OBIECŢIUNILE FORMULATE DE PĂRŢI - 2 

 

    a) Obiecţiuni formulate de reclamanţi 

aşa cum am precizat în raportul de expertiză depus la dosarul cauzei, distanţa 

dintre punctele 8-9 este de 65.23 m 

conturul poligonal 8-29-18’-18 delimitează parcelele cu nr. top 

147.1509/7/2/1/2/3 şi nr. top 147.1509/7/2/1, şi aşa cum am mai precizat cele 

două parcele nu pot fi graniţuite între ele, în lipsa schiţei ce a stat la baza 

Sentinţei Civile nr. 4819/2004 a Judecătoriei Arad  

aliniamentul 8’-18” marchează limita de folosinţă a terenului pârâţilor N. I. şi 

N. Ma., punctul 8’ fiind situat la distanţa de 1.70 m de punctul 8, iar punctul 18” 

la distanţa de 8.95 m de punctul 18. Cu alte cuvinte din suprafaţa cumulată a 

parcelelor cu nr. top 147.1509/7/2/1/2/3 şi nr. top 147.1509/7/2/1, doar  951 mp 

se află în proprietatea deplină a pârâţilor B. I. şi B. M.  (conturul poligonal 8-8’-

18”-18 ), diferenţa până la 1937 mp, respectiv 986 mp se află  în folosinţa 

pârâţilor N. I. şi N. M. (conturul poligonal 8’-29-18’-18”) 

în răspunsul formulat la obiecţiunile Consiliul Local al Municipiului Arad, am 

indicat faptul că terenul în litigiu (provenit din dezmembrările successive ale 

parcelei cu nr. top 147.1509/7), este delimitat pe trei laturi de detalii fixe: gard 

de plasă la str. Orizont, Drumul Comunal DC 1556+Calea ferată şi Canalul de 

desecare HCn 1554. În aceeaşi ordine de idei, arăt că drumul de exploatare 

agricolă De 1516 este amplasat pe partea dreaptă a canalului de desecare HCn 

1554 (cu o laţime de aprox. 6.00 m), iar în aceea zonă, terenurile în litigiu se 

învecinează în partea de est cu acest drum 

reclamanţii mi-au pus la dispoziţie documentaţia de dezmembrare a parcelei cu 

nr. top 147.1509/7/3/1, întocmită de SC Tempo SRL şi avizată de OCPI Arad cu 
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nr. 7282/26.06.2006. Potrivit acestei documentaţii, lungimea liniei de 

dezmembrare este de 173.36 m 

în anul 2003, tot reclamanţii solicită dezmembrarea parcelei cu nr. top 

147.1509/7/3. Potrivit documentaţiei de dezmembrare întocmite de PF Ar-Cad 

2000 şi avizate de OCPI Arad cu  nr. 845/06.05.2003, lungimea parcelei cu nr. 

top147.1509/7/3, măsurată de la str. Orizont la canalul de desecare HCn 1554 

este de 179.000 m 

din analiza comparată a Planurilor de situaţie întocmite în cele două 

documentaţii, precum şi a Planului de situaţie întocmit cu ocazia ieşirii la faţa 

locului, se constată cu uşurinţă faptul că dimensiunile înscrise în Planul de 

parcelare întocmit de SC Tempo SRL, sunt în contradicţie cu realitatea din teren 

în ceea ce priveşte liniile de hotar dintre parcelele părţilor în litigiu, acestea 

sunt definite de următoarele aliniamente :  

- aliniamentul 29-18’, între parcelele cu nr. top 147.1509/7/2/1/2/3 şi nr. top 

147.1509/7/2/1 (proprietatea pârâţilor B. I. şi B. M.) şi parcela cu  nr. top 

147.1509/7/3/1/2 (proprietatea pârâţilor N. I. şi N. M.) 

- aliniamentul 30-31, între parcela cu  nr. top 147.1509/7/3/1/2 (proprietatea 

pârâţilor N. I. şi N. M.) şi parcela cu  nr. top 147.1509/7/3/1/1(proprietatea 

reclamantilor M. I. şi M. A.) 

parcela cu nr. top 147.1509/7/3/1/2 este definită pe Planul de situaţie anexat, 

prin conturul poligonal 29-30-31-18’ în suprafaţă de 6.000 mp, în timp ce 

parcela cu nr. top 147.1509/7/3/1/1 (proprietatea reclamanţilor ) este definită 

prin conturul poligonal 30-9-11’-11-12-13-14-15-16-17-31, în suprafaţă de 

9.907 mp. Menţionez că diferenţa de suprafata înregistrată se înscrie în 

toleranţele admise de normele tehnice în vigoare (sub 1%) 

 

Corecție eroare Plan de situaţie după stabilirea liniilor de hotar, nr. topografic 

al parcelei reclamanţilor a fost inversat cu nr. topografic al parcelei pârâţilor N. 

I. şi N. M. Revin şi corectez această eroare materială: 

 

parcela delimitată de conturul poligonal 9-11’-11-12-13-14-15-16-17-31-30, în 

suprafaţă măsurată de 9.907 mp, are nr. topografic 147.1509/7/3/1/2 şi este 

proprietatea pârâţilor N. I. şi N.M. 

parcela delimitată de conturul poligonal 29-30-31-18’, în suprafaţă măsurată de 

6.000 mp,  are nr. topografic 147.1509/7/3/1/1 şi este proprietatea reclamanţilor 

 

Respectând dimensiunile înscrise în schiţa care a stat la baza executării 

silite, parcelele părţilor în litigiu se vor definii astfel: 

 

conturul poligonal P-9-11'-11-12-13-14-15-16-17-R, în suprafaţă măsurată de 

16.159 mp, este aferent parcelei cu nr. topografic (vechi) 147.1509/7/3/1, din 

care au provenit prin dezmembrare parcela cu nr. top 147.1509/7/3/1/1 
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(proprietatea reclamanţilor) şi parcela cu nr. top 147.1509/7/3/1/2 (proprietatea 

pârâţilor N. I. şi N. M.) 

se observă ca există un surplus de suprafaţă, atât faţă de suprafaţa tabulară 

(+159 mp), cât şi faţă de suprafaţa menţionată în raportul de contraexpertiză 

tehnică întocmit de ing. Csurovski Andrei, sing. Bether Floare şi ing. Jula 

Gheorghe (16159 mp – 16103 mp = 56 mp.) 

conturul poligonal 8-P-R-18, în suprafaţă de 1685 mp, este aferent parcelelor 

cu nr. top 147.1509/7/2/1/2/3 şi nr. top 147.1509/7/2/1 (ambele proprietatea 

pârâţilor B. I. şi B. M.), observându-se un deficit de suprafaţă de 252 mp faţă de 

suprafaţa tabulară (1937 mp-1865 mp = 252 mp)  

cum la data întocmirii raportului de contraexpertiză în Dosarul nr.11721/2003, 

niciuna din parcelele părţilor în litigiu nu era dezmembrată (nici parcela cu nr. 

top  147.1509/7/2/1, proprietatea pârâţilor B. I. şi B. M. şi nici parcela cu nr. 

top147.1509/7/3/1, proprietatea reclamanţilor), este lesne de dedus faptul că, 

suprafaţa de teren ce a făcut obiectul executării silite, a fost amplasată ître cele 

doua imobile, cu observaţia că nr. topografic al acesteia a fost identificat greşit 

(am explicat în Raportul de expertiză depus pentru termenul din data de 

22.10.2009, care sunt motivaţiile acestei afirmaţii) 

în urma dezmembrărilor succesive efectuate, au rezultat următoarele parcele 

topografice 

     * parcela cu nr. top 147.1509/7/3/1/1 în suprafaţă de 10.000 mp 

     * parcela cu nr. top 147.1509/7/3/1/2 în suprafaţă de 6.000 mp      

     * parcela cu nr. top 147.1509/7/2/1/2/2 în suprafaţă de 4.500 mp 

     * parcela cu nr. top 147.1509/7/2/1/2/3 în suprafaţăde 1074 mp 

din analiza comparată a  schiţei care a stat la baza executării silite, precum şi a 

planurilor de dezmembrare, se constată terenul cu care pârâţii B.I. şi B. M. au 

fost puşi în posesie, identificat topografic cu nr. 147.1509/7/2/1, conform titlului 

executoriu constituit prin Sentinţa Civilă nr. 4819/2004 a Judecătoriei Arad, 

irevocabilă prin Decizia Civila nr. 950/R/2004 a Tribunalului Arad, este 

amplasat între parcela cu nr. top  147.1509/7/2/1/2/3  (proprietatea lor) şi 

parcela cu nr. top  147.1509/7/3/1/2 (proprietatea reclamanţilor) 

pentru stabilirea liniilor de hotar dintre parcelele părţilor în litigiu, ar trebui să 

se ţină seama în opinia mea, de faptul că amplasamentul parcelei cu nr. top 

147.1509/7/2/1/2/2 a fost stabilit printr-un PUZ  (astfel că limitele acesteia nu 

mai pot fi modificate ), precum şi de faptul că suprafaţa de 862,78 mp a fost 

stabilită printr-o Sentinţă Civilă ( nici aceasta nu mai poate fi modificată) 

suprafaţa conturului poligonal 8-9-11'-11-12-13-14-15-16-17-18, aferent 

parcelelor cu nr. top 147.1509/7/3/1/2, nr. top 147.1509/7/3/1/1, nr. top 

147.1509/7/2/1 si nr. top 147.1509/7/2/1/2/3, este de 17844 mp, mai mică cu 93 

mp decât suprafaţa tabulară cumulată a acestor parcele 

după repartizarea proporţională a acestui deficit de suprafaţă, parcelele 

menţionate mai sus, vor fi definite astfel : 
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parcela cu nr. top 147.1509/7/3/1/2 (proprietatea pârâţilor N. I. si N. M.)  prin 

conturul poligonal 30-9-11'-11-12-13-14-15-16-17-31, în suprafaţă de 9.946 

mp, mai mică cu 54 mp decât suprafaţa tabulară 

parcela cu nr. top147.1509/7/3/1/1 (proprietatea reclamanţilor) prin conturul 

poligonal 29-30-31-18', în suprafaţă de 5.967 mp, mai mică cu 33 mp decât 

suprafaţa tabulară 

parcela cu nr. top 147.1509/7/2/1 (proprietatea B. I. şi B. M., conform titlului 

executoriu constituit prin Sentinţa Civilă nr. 4819/2004 a Judecătoriei Arad, 

irevocabilă prin Decizia Civila nr. 950/R/2004 a Tribunalului Arad) prin 

conturul poligonal 8'-29-18'-18”, în suprafatţă de 862.78 mp egală cu suprafaţa 

tabulară 

parcela cu nr. top 147.1509/7/2/1/2/3 (proprietatea pârâţilor B. I. şi B. M.) prin 

conturul poligonal 8-8'-18”-18, în suprafaţă de 1068 mp, mai mică cu 6 mp 

decât suprafaţa tabulară 

linia de hotar dintre parcela cu nr. top 147.1509/7/3/1/2 (proprietatea pârâţilor 

N.I. şi N. M.) şi parcela cu nr. top 147.1509/7/3/1/1 (proprietatea reclamanţilor) 

este definită de alianiamentul descris de punctele 30-31 

linia de hotar dintre parcela cu nr. top 147.1509/7/3/1/1 (proprietatea 

reclamanţilor) şi parcela cu nr. top 147.1509/7/2/1 (proprietatea B. I. şi B. M., 

conform titlului executoriu constituit prin Sentinţa Civilă nr. 4819/2004 a 

Judecătoriei Arad, irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 950/R/2004 a Tribunalului 

Arad) este definită de aliniamentul descris de punctele 29-18'     
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Expert tehnic judiciar Ing. DÂRPEŞ Lucian Claudiu C-tin 

 

Domiciliul 

 
 

 

Date biografic 
 

Adresa:  Timişoara, B-dul 3 August 1919, Nr.1, Et.1, Ap.4, jud.Timiş 
Telefon: 0256/434052, Fax: 0256/434054, Mobil: 0724510250 

e-mail:   darpes_claudiu@yahoo.com,  office.darpes@gmail.com 

Data / locul naşterii: 15 octombrie 1968 / Orşova, jud. Mehedinţ 
Starea civilă: căsătorit 

Naţionalitatea: română 

Situaţia militară: stagiul militar satisfăcut (1987-1988, termen redus) 

Studii  

(educaţie şi formare) 

 
 

 

 

Profesia 

 

 
 

Ocupaţia actuală şi locul de 

muncă 
 

Stagiu profesional  

 

 2008-2010 Universitatea "Politehnica" - Timişoara, Facultatea de 

Construcţii, Studii Masterale, Specializarea MANAGEMENTUL 

RESURSELOR IN MEDIUL URBAN SI MEDIUL RURAL 

 1992-1997 Universitatea "Politehnica" - Timişoara, Facultatea de 

Construcţii, profilul GEODEZIE, specializarea CADASTRU 

 1988-1991 Institutul Politehnic "Traian Vuia" - Timişoara, Facultatea de 

Mecanică, secţia T.C.M. 

 1983-1987 Liceul "Ştefan Plăvăţ" Orşova; Secţia matematică – fizică 

 1975-1983 Şcoala Generală Orşova 
Inginer geodez,  specializarea cadastru  

Persoană fizica autorizată în domeniul lucrărilor de cadastru, geodezie şi 

cartografie din categoriile A, B, C 
Inginer geodez, în cadru S.C. A&C GEODETIC TEAM S.R.L. 

Activitate profesională:  

 din aprilie 2008 - şi în prezent, inginer geodez cu drept de semnatura in 
cadrul Biroului Individual de Geodezie Darpes Lucian Claudiu 

 din ianuarie 2003 - şi în prezent,  
asociat şi administrator la S.C. A&C GEODETIC TEAM 

S.R.L.; 

- efectuarea măsurătorilor, prelucrarea datelor şi întocmirea 

documentaţiilor de specialitate în domeniul lucrărilor de cadastru, geodezie şi 

cartografie 

 din decembrie 1999 - şi în prezent, persoană fizica autorizată în domeniul 

lucrărilor de cadastru, geodezie şi cartografie din categoriile A, B, C; 
 - efectuarea măsurătorilor, prelucrarea datelor şi 

întocmirea documentaţiilor de specialitate, asistenţă de specialitate, efectuare 

documentaţii extrajudiciare, etc 
 din noiembrie 2002 - mai 2003, inginer geodez la S.C. PROMETER 

M&G S.R.L. (societate comercială autorizată în domeniul lucrărilor de 

cadastru, geodezie şi cartografie clasa I); 
 - efectuarea măsurătorilor, prelucrarea datelor şi 

întocmirea documentaţiilor de specialitate 

 din februarie 1998 – martie 2001, inginer geodez la O.C.A.O.T.A. – 
Timiş; 

  - efectuarea măsurătorilor, prelucrarea datelor şi întocmirea 

documentaţiilor, în vederea eliberării titlurilor de proprietate, conform legilor 
proprietăţii. 

  - în momentul demisiei, inginer gradul 1 
 1997,  inginer geodez la S.C. G.I.S. SURVEY S.R.L. – Timişoara; 

 - efectuarea măsurătorilor şi prelucrarea datelor în 

vederea întocmirii documentaţiilor de specialitate  
 1991-1992  topograf la S.C. GEOCART S.R.L. – Timişoara; 

 - efectuarea măsurătorilor şi prelucrarea datelor în 

vederea întocmirii documentaţiilor de specialitate 



Ghidul expertului tehnic judiciar din domeniul topografei, cadastrului și geodeziei  

 

Principiile noastre sunt: responsabilitate, calitate și eficiență                                 

 
233 

Cursuri de scurtă durată şi de 

perfectionare profesională 

 

 2008-2010 Studii Masterale in specializarea Managementul Resurselor in mediul 

urban si mediul rural 

 2002-2003 Curs postuniversitar de tehnici şi tehnologii moderne în lucrările de 

cadastru, organizat de Universitatea din Petroşani 
 1999  Curs de măsurători topografice cu aparate clasice si electrooptice 

(Universitatea "Politehnica" Timişoara; Asociaţia pentru formare continuă 

ASFOC) 
 1999  Curs de topografie şi cadastru agricol (Universitatea "Politehnica" 

Timişoara; Asociaţia pentru formare continuă ASFOC) 

 1998  Curs de radiotelefonie (Agenţia natională pentru comunicaţii şi 
informatică) 

 1994  Curs de instruire "AutoCAD R11" (autorizat Autodesk Training Center - 

Timişoara). 
 1991  Curs de perfecţionare, specialitatea ajutor programator (I.P.A. S.A. 

Bucureşti) 

Alte activităţi legate de 

profesia de geodez 

 

 Persoană fizică autorizată: 

- de A.N.C.P.I. din 21.03.2013 până in prezent, categoria D, Certificat de 

Autorizare Seria RO-B-F, Nr.1575  

- de A.N.C.P.I. din 14.12.2010 până in 21.03.2013, categoria A, Certificat de 

Autorizare Seria RO-B-F, Nr.1075  

- de O.N.C.G.C. din 11.06.2002 până in 14.12.2010, categoria A, Certificat 

de Autorizare Seria B, Nr.2891; 

- de O.N.C.G.C. din 15.12.1999 pâna la 11.06.2002, categoria A, B, C. 

Certificat de Autorizare Seria B, Nr.1357; 

 Activitate didactică (după caz) : ................................................................... 

NU 

 Expert tehnic topograf judiciar (după caz) : ................................................. 

DA 
 Evaluator (după caz) : ................................................................................... 

DA  

 Membru al unei asociaţii profesionale:  

- membru al Ordinului Geodezilor din Romania, presedinte al comisiei de 

disciplina al filialei Timis; 

- consilier al presedintelui Asociatiei de Evaluatori Funciari 

- membru al Uniunii Geodezilor din România, având funcţia de secretar al 

filialei locale; 

- membru al Asociaţiei Geodezilor din Judeţul Timiş, având funcţia de 

consilier şi unul din membrii Asociaţiei Geodezice din Timişoara care au 

reactivat-o, sub noua denumire; 

 Apariţii editoriale semnificative, publicaţii, comunicări ştiinţifice la 
conferinţe sau simpozioane, după caz, titlul, editura, locul şi anul apariţiei 

-  Coautor Ghidul Evaluatorului Funciar-Imobiliar din Romania, Vol 3 - 

2009 
 Creator/utilizator de software-uri:  

- utilizator software din gama Autodesk; 

 creat mici programe sub AutoLisp, pentru import puncte, calcul radiate, 
drumuiri, etc 

Alte date 

(opţional) 

Limbi străine cunoscute: (nivel citit, scris, vorbit) 

 Engleză, citit şi vorbit 

 Italiană, citit şi vorbit 
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Judecătoria Timişoara, Secţia I Civilă 

Dosarul cu Nr.24704/325/2013 

Obiect: uzucapiune:  

Obiective: 

1. Identificarea imobilelor în litigiu; 

2. Să se precizeze dacă sunt delimitate prin semne de hotar, prin stâlpi, prin 

garduri; 

Date şi documente utilizate, pe baza căreia a fost efectuat raportul de 

expertiză tehnică judiciară de specialitate:  

 Piesele depuse la dosar; 

 Evidenţele de Carte Funciară: 

- Cartea Funciară Nr.15 – Beregsău Mic (Nemeth); convertită în C.F. 

Nr.406983 – Săcălaz; 

- Cartea Funciară Nr.16 – Beregsău Mic (Nemeth); 

- Cartea Funciară Nr.1180 – Beregsău Mic (Nemeth); convertită în C.F. 

Nr.406984 – Săcălaz; 

- Cartea Funciară Nr.14 – Beregsău Mic (Nemeth); 

 Schiţa planului de carte funciara intravilan Beregsău Mic, cu 

numerele topografice şi numerele poştale vechi; 

 Planul Cadastral Scara 1:2880, intravilan Beregsău Mic 

(Nemeth); 

 Registrele cu evidenţele cadastrale aferente planurilor 

cadastrale, menţionate anterior; 

 Planul Cadastral, localitatea Beregsău Mic, Scara 1:2000; 

Descrierea operaţiunilor de efectuare a expertizei, obiecţiile sau explicaţiile 

părţilor, precum şi analiza acestor obiecţii ori explicaţii pe baza celor 

constatate. 

Ca urmare a studiului comparativ între înscrisurile de carte funciară, 

schiţa planului de carte funciara a intravilanului Beregsău Mic cu numerele 

topografice şi numerele poştale vechi, planul Cadastral Scara 1:2880, intravilan 

Beregsău Mic (Nemeth) şi registrul cu evidenţele cadastrale aferente planurilor 

cadastrale, respectiv a planului de situaţie rezultat în urma prelucrarii datelor 

rezultate din masurătorile efectuate, au rezultat urmatoarele: 

1. Imobilului cu Nr.Top.25-26, care face obiectul prezentei cauze, este 

casă nr.13, curte şi grădină, situat în intravilanul localităţii Beregsău Mic, număr 

poştal vechi 13 (număr poştal actual 17), iar la data efectuării măsurătorilor, era 

parţial împrejmuit. 

 Suprafaţa măsurată a imobilului cu Nr.Top.25-26, calculată analitic din 

coordonatele punctelor de contur (conturul poligonal 1-2-3-4-5-6-7-8-9), este de 

2023mp, mai mare cu 1124mp, faţă de 899mp (250stjp) suprafaţa tabulară 
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înscrisă în Cartea Funciară nr.15 - Beregsau Mic (Nemeth), convertită în cartea 

funciară în format electronic nr.406983 – Săcălaz. 

 La Nord, imobilul cu nr.top.25-26, care face obiectul prezentei cauze, 

se învecinează cu strada (drumul spre Bogda). Frontul stradal al imobilului fiind 

materializat între de punctele de contur nr.7 şi Nr.8 printr-un gard de cărămidă 

şi porţile de acces, între punctele de contur Nr.8 şi Nr.9 construcţia casă regim 

parter, iar între punctele de contur nr.9 şi Nr.1, gard metalic. 

 La Est, imobilul cu nr.top.25-26, care face obiectul prezentei cauze, se 

învecinează cu imobilul cu nr.top.23-24. Limita dintre cele doua imobile este 

materializată în teren, după cum urmează: între punctele de contur Nr.1 şi Nr.1a 

nu este materializată, între punctele de contur Nr.1a şi Nr.2 este materializată 

printr-un gard de plasă, între punctele de contur Nr.2 şi Nr.2a este materializată 

printr-un gard de plasă, iar între punctele de contur Nr.2a şi Nr.3 limita dintre 

imibile este marcată printr-un răzor şi tăruşi de lemn. 

 La Sud, imobilul cu Nr.Top.25-26, care face obiectul prezentei cauze, 

se învecinează cu imobilul cu Nr.Cad. Ps1193 (parte păşunea comunală), iar 

limita între punctele de contur Nr.3 şi Nr.4 este materializată printr-un gard de 

plasă.  

Precizez că, această limită reprezintă şi limita intravilanului localităţii 

Beregsău Mic 

 La Vest, imobilul cu Nr.Top.25-26, care face obiectul prezentei cauze, 

se învecinează cu imobilul cu Nr.Top.27-28/a,  Limita dintre cele doua imobile 

este materializată în teren, după cum urmează: între punctele de contur Nr.4 şi 

Nr.5 este materializată printr-un răzor şi parţial printr-un gard de plasă degradat, 

între punctele de contur Nr.5 şi Nr.6 este materializată printr-un răzor, iar între 

punctele de contur Nr.6 şi Nr.7 este materializată printr-un gard din tablă 

metalică. 

 date fiind cele aratăte mai sus, în opinia mea, parcela cu Nr.Top. 25-

26, care face obiectul prezentei cauze, nu aduce atingere dreptului de 

proprietatea al vecinilor. 

2. Imobilului cu Nr.Top.27-28/a, care face obiectul prezentei cauze, este 

teren intravilan, situat în intravilanul localităţii Beregsău Mic, număr poştal 

vechi 14 (număr poştal actual 19), iar la data efectuării măsurătorilor, era parţial 

împrejmuit. 

Deoarece, posesorii imobilului cu numărul poştal actual Nr.19, compus 

din parcela cu Nr.Top.27-28/a înscrisă în Cartea Funciară Nr.1180 – Beregsău 

Mic şi parcela cu Nr.Top.27-28/b înscrisă în Cartea Funciară Nr.16 - Beregsau 

Mic (Nemeth), nu sunt parte în proces şi nu au fost convocaţii să participe la 

măsurătorile necesare întocmirii raportului de expertiză, au fost radiate detaliile 

planimetrice ale imobilului din exteriorul imobilului. Datorită acestor cauze nu 

a fost cu putinţă întocmirea unui plan de situaţie în mod detaliat. 
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De fapt, aceste măsurători au fost efectuate pentru a verifica dacă 

reclamantul P. M., prin modul de posesie, nu lezează dreptul de proprietate al 

vecinilor asupra imobilelor limitrofe.  

Ulterior, în urma studiului şi analizei efectuate, mai precis a suprapunerii 

vechiului planul cadastral, scara 1:2880, cu noul plan cadastral,  ediţia 1989, 

scara 1:2000, (Anexa Nr.2), a comparării suprafeţelor parcelelor din registrele 

aferente vechilor planuri cadastrale cu înscrisurile din cărţile funciare (Tabelul 

din Anexa Nr.3), am constatat că parcela cu Nr.Top.27-28/a, nu se află în 

posesia reclamantului P. M. 

Suprafaţa măsurată a imobilului cu Nr.Top.27-28/a, calculată analitic din 

coordonatele punctelor de contur (conturul poligonal 11-12-13-7-6-5-4-10), este 

de 1609mp, mai mare cu 512mp, faţă de 1097mp (305stjp) suprafaţa tabulară 

înscrisă în Cartea Funciară Nr.1180 - Beregsau Mic, convertită în cartea 

funciară în format electronic Nr.406984 – Săcălaz. 

 La Nord, imobilul cu Nr.Top.27-28/a, care face obiectul prezentei 

cauze, se învecinează cu strada (drumul spre Bogda). Frontul stradal al 

imobilului fiind materializat între de punctele de contur Nr.11, Nr.12 şi Nr.13 

printr construcţia casă regim parter, iar între punctele de contur Nr.13 şi Nr.7 

printr-un gard metalic (tablă) cu fundaţie de beton. 

 La Est, imobilul cu Nr.Top.27-28/a, care face obiectul prezentei 

cauze, se învecinează cu imobilul cu Nr.Top.25-26. Limita dintre cele doua 

imobile este materializată în teren, după cum urmează: între punctele de contur 

Nr.4 şi Nr.5 este materializată printr-un răzor şi parţial printr-un gard de plasă 

degradat, între punctele de contur Nr.5 şi Nr.6 este materializată printr-un răzor, 

iar între punctele de contur Nr.6 şi Nr.7 este materializată printr-un gard din 

tablă metalică. 

 La Sud, imobilul cu Nr.Top.27-28/a, care face obiectul prezentei 

cauze, se învecinează cu imobilul cu Nr.Cad. Ps1193 (care este parte din 

păşunea comunală), iar limita între punctele de contur Nr.4 şi Nr.10 nu este 

materializată, gardul de sârmă ghimpată fiind retras cu circa 1.5m datorită 

mărăcinişului existent pe limita de proprietate.  

Precizez că, această limită reprezintă şi limita intravilanului localităţii 

Beregsău Mic 

 La Vest, imobilul cu Nr.Top.27-28/a, care face obiectul prezentei 

cauze, se învecinează cu imobilul cu Nr.Top.27-28/b. Limita dintre cele doua 

imobile, a fost determinată între punctele de contur Nr.10 şi Nr.11, şi nu este 

materializată în teren. 
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Concluzii 

Având în vedere cele arătate mai sus, cele solicitate de relamanţii prin 

capătul de cerere depus la dosar, precum şi obiectivele pentru expertiza tehnică 

judiciară, încuviinţate de către instanţă, pentru soluţionarea litigiului, am 

efectuat o ridicare planimetrică a imobilului cu numărul poştal actual Nr.17,  

care este obiectul litigiului, Din analiza planului de situaţie rezultat în urma 

prelucrării, digitale şi analogice, a datelor culese la faţa locului, a rezultat faptul 

că imobilul in litigiu are suprafaţa reală (cea rezultată din măsurătoriile 

efectuate) diferită de cea înscrisă în Cartea Funciară. 

În concluzie: 

1. Parcela cu Nr.Top.25-26, înscrisă în Cartea Funciară Nr.406983 – 

Săcălaz (provenită din conversia de pe hârtie a Cărţii Funciare vechi Nr.15 – 

Nemeth (Beregsau Mic)), a fost identificată şi au fost reprezentate limitele 

parcelei, în planul de situatie (Anexa Nr.1) al imobilului ce face obiectul cauzei 

şi a imobilelor limitrofe, după cum urmează: 

- la nord: limita este concretizată prin punctele de contur Nr.7, Nr.8, 

Nr.9 şi Nr.1; respectiv frontul stradal; 

- la est: limita este concretizată prin punctele de contur Nr.1, Nr.2 şi 

Nr.3; şi se învecinează cu imobilul cu Nr.Top.23-24, înscris în Cartea Funciară 

Nr.14 - Beregsau Mic (Nemeth); 

- la sud: limita este concretizată prin punctele de contur Nr.3 şi Nr.4; 

şi se învecinează cu imobilul cu Nr.Cad. Ps1193 (care este parte din păşunea 

comunală), înscris în Cartea Funciară Nr.406026 - Săcălaz; 

- la vest: limita este concretizată prin punctele de contur Nr.4, Nr.5, 

Nr.6 şi Nr.7; şi se învecinează cu parcela cu Nr.Top.27-28/a, înscrisă în Cartea 

Funciară Nr.406984 – Săcălaz (provenită din conversia de pe hârtie a Cărţii 

Funciare vechi Nr.1180 – Beregsau Mic); 

2. Suprafaţa măsurată a imobilului cu Nr.Top.25-26, calculată analitic 

din coordonatele punctelor de contur (conturul poligonal 1-2-3-4-5-6-7-8-9), 

este de 2023mp, mai mare cu 1124mp, faţă de 899mp (250stjp) suprafaţa 

tabulară înscrisă în Cartea Funciară Nr.15 - Beregsau Mic (Nemeth), convertită 

în cartea funciară în format electronic Nr.406983 – Săcălaz; 

3. Parcela cu Nr.Top.27-28/a, înscrisă în Cartea Funciară Nr.406984 – 

Săcălaz (provenită din conversia de pe hârtie a Cărţii Funciare vechi Nr.1180 – 

Beregsau Mic) a fost identificată şi au fost reprezentate limitele parcelei, în 

planul de situatie (Anexa Nr.1) al imobilului ce face obiectul cauzei şi a 

imobilelor limitrofe, după cum urmează: 

- la nord: limita este concretizată prin punctele de contur Nr.11, 

Nr.12, Nr.13 şi Nr.7; respectiv frontul stradal; 
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- la est: limita este concretizată prin punctele de contur Nr.4, Nr.5, 

Nr.6 şi Nr.7; şi se învecinează cu imobilul cu Nr.Top.25-26, înscris în Cartea 

Funciară Nr.15 - Beregsau Mic (Nemeth); 

- la sud: limita este concretizată prin punctele de contur Nr.4 şi Nr.10; 

şi se învecinează cu imobilul cu Nr.Cad. P 1193 (care este parte din păşunea 

comunală), înscris în Cartea Funciară Nr.406026 - Săcălaz; 

- la vest: limita este concretizată prin punctele de contur Nr.10 şi 

Nr.11; şi se învecinează cu parcela cu Nr.Top.27-28/b, înscris în Cartea 

Funciară Nr.16 - Beregsau Mic (Nemeth); 

4. Suprafaţa măsurată a imobilului cu Nr.Top.27-28/a, calculată analitic 

din coordonatele punctelor de contur (conturul poligonal 11-12-13-7-6-5-4-10), 

este de 1609mp, mai mare cu 512mp, faţă de 1097mp (305stjp) suprafaţa 

tabulară înscrisă în Cartea Funciară Nr.1180 - Beregsau Mic, convertită în 

cartea funciară în format electronic Nr.406984 – Săcălaz; 

În aceste condiţii, date fiind cele prezentate anterior, suprafaţa de teren 

aferentă parcelei cu Nr.Top.25-26, se află în folosinţa reclamantului P. M., şi nu 

aduce atingere dreptului de proprietatea al vecinilor;  

Iar suprafaţa de teren aferentă parcelei cu Nr.Top.27-28/a, nu se află în 

folosinţa reclamantului Panin Mladen, aceasta fiind în folosinţa proprietarilor 

parcelei cu Nr.Top.27-28/b, P. I. și soția P. I. 

- Anexa Nr.1 - Planul de situatie al imobilelor in litigiu şi tabelul cu 

situaţia juridica propusă pentru înscrierea în Cartea Funciară, 

- Anexa Nr.2 – Planul Cadastral, ediţia 1989, comparativ cu vechiul 

plan cadastral; 

- Anexa Nr.2 – Tabel cu situatia comparativa intre înscrisurile din 

registrele aferente vechiului plan cadastral şi înscrisurile de carte funciară;   

- schiţa de carte funciară cu numerele topografice şi numerele de 

conscriere vechi a localităţii Beregsău Mic, 

- Copii ale cărţilor funciare ale imobilelor în litigiu şi ale imobilelor 

limitrofe  

- Plan cadastral al localităţii Beregsău Mic, Scara 1:2000 

- Planul Cadastral Scara 1:2880, intravilan Beregsău Mic (Nemeth); 

- Registrele cu evidenţele cadastrale aferente planurilor cadastrale, 

menţionate anterior; 
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Expert tehnic judiciar ing. INDREIU Daniel Ioan  

 
Adresa(e) Șoimilor, 335200 Brad (România)  

Mobil 0724231600  

E-mail(uri) daniel_indreiu@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 07.09.1969 

Sex Bărbătesc 

Experienţa profesională  

Perioada 01.08.1994-30.01.2006  

Funcţia sau postul ocupat inginer topograf 

Activităţi și responsabilităţi 

principale 

-măsurători topografice în toate incintele societății; 

- participare la întocmirea documentațiilor privind programul de 

exploatare; 
-conducerea din punct de vedere topografic a lucrărilor din subteran 

precum și a lucrărilor din carieră precum și actualizarea periodică a 

planurilor de situație existente; 
-efectuarea lucrărilor specifice la iazurile de decantare; 

- întreținerea bornelor și a punctelor existente ; 

-participarea în comisiile de recepție a lucrărilor. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

MINVEST SA DEVA – SUCURSALA BRADMIN SA 

Brad, strada Independenței, nr. 17 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 topografie , cadastru, geodezie 

Perioada 02.02.2006-31.12.2007  

Funcţia sau postul ocupat director 

Activităţi și responsabilităţi 

principale 

 - coordonarea activității  Serviciului Comunitar pentru Cadastru și 

Agricultură Deva 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Primaria Municipiului Deva- Serviciul Comunitar pentru Cadastru si 
Agricultura Deva 

Deva, P-ța Unirii, nr. 2 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

topografie , cadastru, geodezie 

Perioada 01.01.2008-18.05.2009  

Funcţia sau postul ocupat director 

Activităţi și responsabilităţi 

principale 

- coordonarea activitatii Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

Hunedoara 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara 

Calea Zarandului, nr. 107 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 topografie , cadastru, geodezie 

Perioada 19.05.2008 –01.09.2012 

Funcţia sau postul ocupat Consilier- inspector cadastru 
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Activităţi și responsabilităţi 

principale 

 - verificarea documentaților, participare la proiectele derulate în cadrul 

OCPI Hunedoara 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara 

Calea Zarandului, nr. 107 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

  topografie , cadastru, geodezie 

Perioada 01.09.2012  → 

Funcţia sau postul ocupat PFA 

Activităţi și responsabilităţi 

principale 

 - întocmire expertize topografice, lucrări de topografie inginerească, 

consultanță 

Numele şi adresa 

angajatorului 

PFA – Expert tehnic judiciar 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

  topografie , cadastru, geodezie 

Educaţie şi formare  

Perioada 01/10/1989 - 30/06/1994 

Calificarea/diploma 

obţinută 

Diploma de licență 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Inginer topograf 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ/furnizorului 

de formare 

Universitatea Tehnică Petroșani   

Perioada 10.12.2000 →  

Calificarea/diploma 

obţinută 

Expert tehnic judiciar 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Topografie, cadastru , geodezie 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ/furnizorului 

de formare 

Ministerul Justiției  

Perioada 10.10.2007 → 

Calificarea/diploma 

obţinută 

Membru titular 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 

ANEVAR 

Perioada 10.10.2007 → 

Calificarea/diploma 

obţinută 

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DE ANCPI – CATEGORIA D 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ/furnizorului 
de formare 

ANCPI 
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Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute Engleza – utilizator elementar A1/2 

Franceza – utilizator elementar B1/2 

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

-punctualitate 

-sociabilitate 

-seriozitate 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-aptitudini organizatorice și de coordonare 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint), Internet Explorer, Outlook , Microsoft Fox,Acces, 

AUTOCAD 

Alte competenţe şi 

aptitudini 

-capacitate de luare a deciziilor 

-responsabilitate 
-inițiativă 

-spirit de echipă 

-abilitate de asumare a riscului 
-capacitate de analiză în evaluarea informațiilor 

-autocontrol în condiții de stres 

-capacitate de asimilare a noilor cunoștiinte 

Permis de conducere B  
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Judecătoria Petroșani, 

Dosarul nr. 708/278/2011  

Obiectul dosarului: Ieșirea din indiviziune asupra imobilelor terenuri 

înscrise în CF 77 Livezeni, A+3,  număr topografic 1795,1796, 1797 și CF 77 

Livezeni, A+1, număr topografic  1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366.  

Obiectivele expertizei : 

1. Să identifice expertul terenul din litigiu înscris în CF 77 Livezeni, 

A+3,  număr topografic 1795,1796, 1797 și CF 77 Livezeni, A+1, număr 

topografic  1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366; 

2. Stabilirea suprafeței reale; 

3. Propuneri de partajare prin formarea a trei loturi corespunzătoare 

cotelor deținute de fiecare proprietar tabular în două variante (una conform 

cotelor și una conform folosinței) cu atribuire de numere topografice noi. 

Răspuns la obiectivele expertizei 

1. Să identifice expertul terenul din litigiu înscris în CF 77 Livezeni, 

A+3,  număr topografic 1795,1796, 1797 și CF 77 Livezeni, A+1, număr 

topografic  1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366; 

2. Stabilirea suprafeței reale; 

Ambele terenuri sunt situate în zona Dalja Mică fiind prezentate în 

anexa grafică nr. 1- plan de situație scara 1:1000 (terenul situat în 

extravilanul localității) respectiv în anexa grafică nr. 2- plan de situație 

scara 1:2000 (terenul din zona gospodariei reclamantei). 

a) Terenul situat în extravilanul localității este prezentat în anexa 

grafică nr. 1 - plan de situație scara 1:1000 și anexa grafică nr. 3 (copie 

hartă de carte funciară). 

Cu date de carte funciară terenul este înscris în  CF 77 Livezeni, A+3,  

număr topografic 1795,1796, 1797 cu suprafața tabulară de 19839 mp. 

 Proprietarii tabulari sunt înscriși în extrasul de carte funciară anexat 

în copie la expertiză: 

B7. T. M. Căs. cu I. H. D. în cota de 1/4 părți teren din anul 1909 ; 

B9,12. P. M. măr. S. I. în cota de 2/4 părți teren din anul 1935, 1946 și 

construcții în întregime (casă, bucătărie de vară și grajd) prin notare în anul 

1981; 

B14.  I. H. I. în cota de 1/4 părți teren din anul 2001. 

Vecinătăți : - la nord : A. I.; la est : B. V.; la sud: A. I.; la vest – I. D. 

Suprafața reală măsurată folosită de părțile din litigiu are profilul actual 

,,fâneață” fiind foarte bine delimitată la fața locului prin drumuri, garduri și 

pădure  astfel: 

- 7463  mp hașurată  cu verde între punctele topografice 1-2-3-4-5-6-

7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-1 (în partea nordică a drumului ce 

străbate zona) – teren folosit în întregime de reclamantă; 
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- 2495 mp hașurată cu verde între punctele topografice 20-21-22-23-

24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-20 

(în partea   sudică a drumului ce strabate zona) – teren folosit în întregime de 

reclamantă; 

- 8931 mp hașurată cu roșu între punctele topografice 26-27-28-29-

30-31-32-33-55-54-53-52-51-50-49-26– teren folosit în întregime de pârâte. 

b) Terenul situat în zona gospodariei reclamantei de pe strada Dalja 

Mică, număr poștal 48 este prezentat în anexa grafică nr. 2- plan de situație 

scara 1:2000 și anexa grafică nr. 3 ( copie harta de carte funciară). 

 Cu date de carte funciară terenul este înscris în CF 77 Livezeni, A+1,  

număr topografic 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366 cu suprafața tabulară de 

35836 mp. 

 Proprietarii tabulari sunt înscrisi în extrasul de carte funciară anexat în 

copie  la expertiză: 

B7. T. M. căs cu I. H. D. în cota de 1/4 părți teren din anul 1909; 

B9,12. P. M. măr. S. I. în cota de 2/4 părți teren din anul 1935, 1946; 

B14.  I. H. I. în cota de 1/4 părți teren din anul 2001. 

Vecinătăți: - la nord : C. P., V. D.; la est: C. P., P. P., B. V.; la sud: drum ; 

la vest – L. V., Z. I. 

Suprafața reală măsurată folosită de părțile din litigiu fiind foarte bine 

delimitată la fața locului prin drumuri, garduri și răzoare  astfel: 

- 660  mp hașurată  cu verde între punctele topografice 110-111-112-

113-114-115-110– teren folosit în întregime de reclamanta – profilul este ,, 

arabil”; 

- 34424 mp hașurată cu verde între punctele topografice 20-21-22-23-

24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-

48-49-50-51-52-53-54-55-59-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-1-2-3-4-5-6-

7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 – teren folosit în întregime de 

reclamantă – profilul este ,,curți, construcții, arabil, fâneață” – pe teren este 

amplasată gospodaria reclamantei de la numărul  poștal 48; 

- 12972 mp hașurată cu roșu între punctele topografice 113-114-79-

78-77-76-75-74-108-107-106-105-104-103-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-

18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-119-118-113– teren folosit în întregime de 

parate - profilul este ,,curți, construcții, arabil, fâneață” – pe teren este 

amplasată gospodaria de la numărul  poștal actual 50 (înscrisă eronat pe 

numărul topografic 1795,1796, 1797 datorită faptului că la vremea respectivă nu 

s-a făcut identificarea corectă cu date de carte funciară a amplasamentului); 

- 3176 mp hașurată cu roșu între punctele topografice 42-43-44-45-

46-47-48-49-50-71-42– teren folosit în întregime de pârâte - profilul este 

,,fâneață”. 

 



Ghidul expertului tehnic judiciar din domeniul topografei, cadastrului și geodeziei  

 

Principiile noastre sunt: responsabilitate, calitate și eficiență                                 

 
246 

3. Propuneri de partajare prin formarea a trei loturi 

corespunzătoare cotelor deținute de fiecare proprietar tabular în două 

variante (una conform cotelor și una conform folosinței) cu atribuire de 

numere topografice noi. 

A. Varianta prezentată în anexa grafică nr. 1- varianta I și anexa 

grafică nr. 2- varianta I conform folosinței cu care părțile au fost de acord la 

fața locului să fie consemnata în acte. 

a) Terenul  înscris în  CF 77 Livezeni, A+3,  număr topografic 

1795,1796, 1797 cu suprafața tabulară de 19839 mp (anexa grafică nr. 1 

varianta I - plan de situație scara 1:1000). 

Lot1 – propus spre atribuire reclamantei  (corespunzător cotei deținute de 

T. M. căs cu I. H. D. și cotei deținute de  I. H. I.) 

- număr topografic nou propus(1795,1796, 1797  )/1 cu suprafața de 

7463 mp hașurată  cu verde între punctele topografice 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-

12-13-14-15-16-17-18-19-1- profilul este ,,fâneață”; 

- număr topografic nou propus(1795,1796, 1797   )/2 cu suprafața de 

2495 mp hașurată cu verde între punctele topografice 20-21-22-23-24-25-26-27-

28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-20- profilul este 

,,fâneață”. 

Lot2 – propus spre atribuire paratelor (corespunzator cotei deținute de P. 

M. măr. S. I.) 

- număr topografic nou propus (1795, 1796, 1797)/3 cu suprafața de 

8931 mp hașurată cu rosu între punctele topografice 26-27-28-29-30-31-32-33-

55-54-53-52-51-50-49-26- profilul este ,, fâneață”; 

Lot 3 – teren ocupat de drumul de acces ce străbate zona - va rămâne pe 

actualii proprietari tabulari 

- număr topografic nou propus (1795, 1796, 1797)/4 cu suprafața tabulară 

de 950 mp. 

b) Terenul  înscris în  CF 77 Livezeni, A+1,  număr topografic 1361, 

1362, 1363, 1364, 1365, 1366 cu suprafața tabulară de 35836 mp și reală 

măsurată de 51232 mp (anexa grafică nr. 2 varianta I - plan de situație 

scara 1:2000). 

  Lot1 – propus spre atribuire reclamantei  (corespunzator cotei deținute 

de T. M. căs cu I. H. D. și cotei deținute de I. H. I.) 

- număr topografic nou propus (1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 

1366)/1 cu suprafața de 660  mp hașurată  cu verde între punctele topografice 

110-111-112-113-114-115-110– teren folosit în întregime de reclamantă – 

profilul este ,,arabil”; 

- număr topografic nou propus (1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 

1366)/3 cu suprafața de 34424 mp hașurată cu verde între punctele topografice 

20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-

44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-59-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-
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1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 – teren folosit în 

întregime de reclamantă – profilul este ,,curți, construcții, arabil, fâneață” – pe 

teren este amplasată gospodaria reclamantei de la numărul  poștal 48; 

Lot2 – propus spre atribuire paratelor (corespunzător cotei deținute de P. 

M. măr. S. I.) 

- număr topografic nou propus (1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 

1366)/2 cu suprafața de 12972 mp hașurată cu roșu între punctele topografice 

113-114-79-78-77-76-75-74-108-107-106-105-104-103-6-7-8-9-10-11-12-13-

14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-119-118-113– teren folosit în 

întregime de pârâte - profilul este ,,curți, construcții, arabil, fâneață’’ – pe teren 

este amplasată gospodaria de la numărul  poștal actual 50 (înscrisă eronat pe 

numărul topografic 1795,1796, 1797 datorită faptului că la vremea respectivă nu 

s-a făcut identificarea corectă cu date de carte funciară a amplasamentului); 

- număr topografic nou propus (1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 

1366)/4 cu suprafața de 3176 mp hașurată cu roșu între punctele topografice 42-

43-44-45-46-47-48-49-50-71-42– teren folosit în întregime de pârâte - profilul 

este ,,fâneață”. 

B. Varianta prezentată în anexa grafica nr. 1- varianta II și anexa 

grafică nr. 2- varianta II conform cotelor (cotele solicitate de reclamanta 

deținute de T. M. Căs. cu I. H. D. și de  I. H. I. nu sunt delimitate separat ) 

a) Terenul  înscris în  CF 77 Livezeni, A+3,  număr topografic 

1795,1796, 1797 cu suprafața tabulară de 19839 mp. (anexa grafică nr. 1 

varianta II - plan de situație scara 1:1000). 

Lot1 –corespunzător cotei deținute de T. M. Căs. cu I. H. D. și cotei 

deținute de  I. H. I.  

- număr topografic nou propus (1795,1796, 1797)/1 cu suprafața de 

7463 mp hașurată cu verde între punctele topografice 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-

12-13-14-15-16-17-18-19-1- profilul este ,,fâneață’’; 

- număr topografic nou propus (1795,1796, 1797)/2 cu suprafața de 

1981 mp hașurată cu verde între punctele topografice 20-21-70-32-33-34-35-36-

37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-20- profilul este ,,fâneață”. 

Lot2 –corespunzător cotei detinuțe de P. M. măr. S. I.  

- număr topografic nou propus (1795,1796, 1797)/3 cu suprafața de 

514 mp hașurată cu verde între punctele topografice  70-22-23-24-25-26-27-28-

29-30-31-32-70 - profilul este ,,fâneață’’- teren folosit de reclamantă; 

- număr topografic nou propus (1795,1796, 1797)/4 cu suprafața de 

8931 mp hașurată cu roșu între punctele topografice 26-27-28-29-30-31-32-33-

55-54-53-52-51-50-49-26- profilul este ,,fâneață”; 

Lot 3 – teren ocupat de drumul de acces ce străbate zona - va rămâne pe 

actualii proprietari tabulari 

- număr topografic nou propus (1795,1796, 1797)/5 cu suprafața tabulară 

de 950 mp. 
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    b) Terenul  înscris în  CF 77 Livezeni, A+1,  număr topografic 1361, 

1362, 1363, 1364, 1365, 1366 cu suprafața tabulară de 35836 mp și reală 

măsurată de 51232 mp (anexa grafică nr. 2 varianta II - plan de situație scara 

1:2000). 

Lot1 –corespunzător cotei deținute de T. M. Căs. cu I. H. D. și cotei 

deținute de  I. H. I. 

- număr topografic nou propus (1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 

1366)/1 cu suprafața de 660  mp hașurată  cu verde între punctele topografice 

110-111-112-113-114-115-110– teren folosit în întregime de reclamanta – 

profilul este ,,arabil’’; 

- număr topografic nou propus (1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 

1366)/3 cu suprafața de 24956 mp hașurată cu verde între punctele topografice 

20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-

44-45-46-47-130-60-61-62-63-64-65-66-67-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-

15-16-17-18-19-20 – teren folosit în întregime de reclamantă – profilul este 

,,curți, construcții, arabil, fâneață” – pe teren este amplasată gospodaria 

reclamantei de la numărul  poștal 48; 

Lot2 –corespunzător cotei deținute de P. M. măr. S. I. 

- număr topografic nou propus (1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 

1366)/2 cu suprafața de 12972 mp hașurată cu roșu între punctele topografice 

113-114-79-78-77-76-75-74-108-107-106-105-104-103-6-7-8-9-10-11-12-13-

14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-119-118-113– teren folosit în 

întregime de pârâte - profilul este ,,curți, construcții, arabil, fâneață’’ – pe teren 

este amplasată gospodaria de la numărul  poștal actual 50 (înscrisă eronat pe 

numărul topografic 1795,1796, 1797 datorită faptului că la vremea respectivă nu 

s-a facut identificarea corectă cu date de carte funciară a amplasamentului); 

- număr topografic nou propus (1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 

1366)/4 cu suprafața de 3176 mp hașurată cu roșu între punctele topografice 42-

43-44-45-46-47-48-49-50-71-42– teren folosit în întregime de pârâte - profilul 

este ,,fâneață” ; 

- număr topografic nou propus (1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 

1366)/5 cu suprafața de 9468 mp hașurată cu verde între punctele topografice 

42-43-44-45-46-47-48-49-50-71-42– teren folosit în întregime de reclamantă - 

profilul este ,,fâneață”. 

 

C. Varianta prezentată în anexa grafică nr. 1- varianta III și anexa 

grafică nr. 2- varianta III conform cotelor (cotele solicitate de reclamanta 

deținute de T. M. Căs. cu I. H. D. și de  I. H. I. sunt delimitate separat) 

a) Terenul  înscris în  CF 77 Livezeni, A+3,  număr topografic 

1795,1796, 1797 cu suprafața tabulară de 19839 mp (anexa grafică nr. 1 

varianta III - plan de situație scara 1:1000). 

Lot1 – corespunzător cotei deținute de  I. H. I. 
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- număr topografic nou propus (1795,1796, 1797)/2 cu suprafața de 

4722 mp. hașurată  cu verde între punctele topografice  3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-

13-71-3- profilul este ,,fâneață”; 

Lot2 –corespunzător cotei deținute de T. M. Căs. cu I. H. D.   

- număr topografic nou propus (1795,1796, 1797)/1 cu suprafața de 

2471 mp. hașurată  cu verde între punctele topografice 1-2-3-71-14-15-16-17-

18-19-1- profilul este ,,fâneață”; 

- număr topografic nou propus (1795,1796, 1797)/3 cu suprafața de 

1981 mp. hașurată cu verde între punctele topografice 20-21-70-32-33-34-35-

36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-20- profilul este ,,fâneață”. 

Lot3 –corespunzător cotei deținute de P. M. măr. S. I.  

- număr topografic nou propus (1795,1796, 1797)/4 cu suprafața de 

514 mp. hașurată cu verde între punctele topografice  70-22-23-24-25-26-27-28-

29-30-31-32-70 - profilul este ,,fâneață’’- teren folosit de reclamantă; 

- număr topografic nou propus (1795,1796, 1797)/5 cu suprafața de 

8931 mp. hașurată cu roșu între punctele topografice 26-27-28-29-30-31-32-33-

55-54-53-52-51-50-49-26- profilul este ,,fâneață”; 

Lot 4 – teren ocupat de drumul de acces ce străbate zona - va rămâne pe 

actualii proprietari tabulari 

- număr topografic nou propus (1795,1796, 1797)/6 cu suprafața tabulară 

de 950 mp. 

    b) Terenul  înscris în  CF 77 Livezeni, A+1,  număr topografic 1361, 

1362, 1363, 1364, 1365, 1366 cu suprafața tabulară de 35836 mp. și reală 

măsurată de 51232 mp. (anexa grafică nr. 2  varianta II - plan de situație scara 

1:2000). 

 Lot1 –  corespunzător cotei deținute de  I. H. I. 

- număr topografic nou propus (1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 

1366)/1 cu suprafața de 660  mp. hașurată  cu verde între punctele topografice 

110-111-112-113-114-115-110– teren folosit în întregime de reclamantă – 

profilul este ,,arabil”; 

- număr topografic nou propus (1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 

1366)/3 cu suprafața de 12148 mp. hașurată cu verde între punctele topografice 

20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-

44-131-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 – teren folosit în întregime de 

reclamantă– profilul este ,,curți, construcții, arabil, fâneață” – pe teren este 

amplasată gospodaria reclamantei de la numarul poștal 48; 

Lot2 –corespunzator cotei deținute de T. M. Căs. cu I. H. D.  

- număr topografic nou propus (1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 

1366)/6 cu suprafața de 12808 mp. hașurată cu verde între punctele topografice 

131-45-46-47-130-60-61-62-63-64-65-66-67-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-131 teren 

folosit în întregime de reclamantă– profilul este ,,fâneață”. 

Lot3 –corespunzator cotei deținute de P. M. măr. S. I. 
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- număr topografic nou propus (1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 

1366)/2 cu suprafața de 12972 mp. hașuratș cu roșu între punctele topografice 

113-114-79-78-77-76-75-74-108-107-106-105-104-103-6-7-8-9-10-11-12-13-

14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-119-118-113– teren folosit în 

întregime de pârâte -profilul este ,,curți, construcții, arabil, fâneață” pe teren 

este amplasată gospodaria de la numărul poștal actual 50 (înscrisă eronat pe 

numărul topografic 1795,1796, 1797 datorită faptului că la vremea respectivă nu 

s-a făcut identificarea corectă cu date de carte funciară a amplasamentului); 

- număr topografic nou propus (1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 

1366)/4 cu suprafața de 3176 mp hașurată cu roșu între punctele topografice 42-

43-44-45-46-47-48-49-50-71-42–teren folosit în întregime de parate profilul 

este ,,fâneață”; 

- număr topografic nou propus (1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 

1366)/5 cu suprafața de 9468 mp. hașurată cu verde între punctele topografice 

42-43-44-45-46-47-48-49-50-71-42 teren folosit în intregime de reclamantă 

profilul este ,,fâneață”. 
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Judecătoria Deva 

Dosarul nr. 10771/221/2012 

 

Obiectul expertizei: uzucapiune 

Obiectivele expertizei: 

 Să identifice expertul terenul din litigiu situat în municipiul Deva, 

strada Ana Ipătescu, nr. 15, județul Hunedoara. 

 Să se identifice cu date de carte funciară terenul înscris în CF 1677 

Deva, nr. ord. A+1, număr topografic 1877/9 și cel înscris în CF 1030 

Deva, nr. ord. A+6, număr topografic 1879/4. 

 Măsurarea suprafeței reale. 

 Propuneri de partajare prin formarea de loturi: unul pentru reclamantă 

asupra terenului pentru care se solicită a se constata dobândirea 

dreptului de proprietate prin uzucapiune și unul pentru proprietarii 

tabulari dacă e cazul. 

 Indicarea categoriei de folosință actuală a terenului. 

DESFASURAREA EXPERTIZEI 

Măsurătorile topografice au fost efectuate cu statia totala Sokkia 630 R, 

completate cu măsurători directe de distanțe unde s-a impus această metodă. 

Orientările au fost determinate cu busola, cu citirea zero pe direcția nordului 

magnetic. A fost redactat planul de situație la scara 1 :200 (5 mm pe plan = 1 m 

în teren). 

Suprafața reală a terenului din litigiu a fost determinată din coordonatele 

punctelor situate pe conturul parcelei.  

Prelucrarea datelor culese în teren și întocmirea părții grafice s-a făcut pe 

calculator. 

RĂSPUNS LA OBIECTIVELE EXPERTIZEI 

1. Să identifice expertul terenul din litigiu situat în municipiul Deva, 

strada Ana Ipătescu, nr. 15, județul Hunedoara. 

Terenul din litigiu este situat în municipiul Deva, strada Ana Ipătescu la 

numărul poștal 15, județul Hunedoara. 

  La fața locului terenul din litigiu este foarte bine delimitat prin garduri. 

  Vecinătățile: 

   La nord: B. I. și B. E.(proprietari tabulari în CF 62296 Deva, număr 

topografic 1877/10), F. A., F. I.;  

La est: strada Ana Ipătescu ; 

La sud:  H. A. M.; 

La vest: B. M.. 
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2. Să se identifice cu date de carte funciară terenul înscris în CF 1677 

Deva, nr. ord. A+1, numr topografic 1877/9 și cel înscris în CF 1030 Deva, 

nr. ord. A+6, număr topografic 1879/4. 

Terenul aflat în folosință reclamantei este prezentat în anexa grafică nr. 1 

(plan de situație scara 1 :200) și anexa grafică nr. 2 (copie hartă de carte 

funciară) fiind situat astfel: 

a).CF 1677 Deva, nr. ord. A+1, număr topografic 1877/9 cu suprafața 

tabulară de 205 mp și profilul în cartea funciară ,,arabil’’.  

Proprietarul tabular  este T. D. în întregime prin cumpărare din anul 1907. 

Suprafața reală folosița de reclamantă este de 205 mp delimitată și hașuratș 

cu roșu între punctele topografice 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1. 

Pe teren este edificata în întregime casa C 1 de la numărul poștal 15 cu 

suprafața construită la sol de 83 mp precum și o parte din anexele gospodărești 

C2 cu suprafața construită la sol de 35 mp și C3 cu suprafața construită la sol de 

20 mp. 

Amplasamentul construcțiilor este evidențiat pe planul de situație. 

Profilul actual este ,,curți construcții intravilan”. 

b). CF 67728 Deva (din conversia CF 1677 Deva), număr topografic 1878/9 

cu suprafața tabulară de 90 mp și profilul în cartea funciară „curți construcții”. 

Pe teren este notată o casă de caramidă cu o cameră și bucătărie. 

Proprietara tabulară  este Gheorghiță Doina în întregime prin moștenire teren 

și construcție din anul 1975 și din anul 1992. 

Suprafața reală folosită de reclamantă este de 90 mp delimitată și hașurată cu 

verde între punctele topografice 8-12-14-15-16-17-7-8. 

Pe teren este edificată o parte din anexele gospodarești C2 cu suprafața 

construită la sol de 35 mp. și C3 cu suprafața construită la sol de 20 mp. 

Amplasamentul construcțiilor este evidențiat pe planul de situație. 

Profilul actual este ,,curți construcții intravilan”. 

Observați: In expertiza extrajudiciară întocmită de Cizmas Miron s-a 

delimitat suprafața de 90 mp. aferentă numărului topografic 1878/9 în zonă 

casei pentru ca expertul a ținut cont de faptul că în cartea funciară reclamanta 

are notată în proprietate casa. Suprafața de 90 mp nu a acoperit în întregime 

zona cu casă astfel ca oricum o parte din casă a rămas și pe numărul 

topografic vecin. 

  In urma cercetărilor pe care le-am făcut în evidența de carte funciară 

am constatat faptul ca numerele topografice derivate din numărul topografic 

inițial 1877 au acces la strada Ana Ipătescu. Vecinii din partea nordică sunt în 

mod corect proprietari tabulari pe numărul topografic 1877/10 iar reclamanta 

are casa situată pe numărul topografic 1877/9. In partea sudică a casei 

reclamantei sunt situate numerele topografice 1877/8….1877/1 care la rândul 

lor au acces la strada Ana Ipătescu. 
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 Numerele topografice 1878 și 1879 (respectiv numerele derivate din 

acestea) sunt situate în partea vestică a numărului topografic 1877 (respectiv 

a numerelor topografice derivate din acesta). Ordinea de la est la vest este 

1877…, 1878…, 1879…. Și în partea estică a străzii Ana Ipătescu (conturată 

pe harta de carte funciară) numerele topografice sunt crescătoare de la est la 

vest. 

c).CF 1030 Deva, nr. ord. A+6, număr topografic 1879/4 cu suprafața 

tabulară de 331 mp și profilul în cartea funciară ,,vie”.  

Proprietarul tabular  este K. L. în întregime prin moștenire. 

Suprafața reală folosiță de reclamanta este de 289 mp. delimitată și 

hașurată cu albastru închis între punctele topografice 18-19-13-14-15-20-21-18. 

Profilul actual este ,,arabil intravilan”. 

Măsurarea suprafeței reale. 

Suprafața reală pentru fiecare număr topografic folosit de reclamanta este 

indicată la punctul precedent. 

 Propuneri de partajare prin formarea de loturi: unul pentru reclamanta 

asupra terenului pentru care se solicită a se constată dobândirea dreptului de 

proprietate prin uzucapiune și unul pentru proprietarii tabulari dacă e cazul. 

 Indicarea categoriei de folosință actuală a terenului. 

a).In CF 1677 Deva, nr. ord. A+1, număr topografic 1877/9 cu suprafața 

tabulară de 205 mp și profilul în cartea funciară ,,arabil” propun înscrierea ca 

proprietară a reclamantei prin uzucapiune. 

Suprafața reală folosință de reclamantă este de 205 mp. delimitată și 

hașurată cu roșu între punctele topografice 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1. 

Pe teren este edificată în întregime casa C 1 de la numărul poștal 15 cu 

suprafața construită la sol de 83 mp. precum și o parte din anexele gospodărești 

C2 cu suprafața construită la sol de 35 mp. și C3 cu suprafața construită la sol 

de 20 mp. 

Amplasamentul construcțiilor este evidențiat pe planul de situație. 

Profilul actual este ,,curți construcții intravilan”. 

 

b). In CF 67728 Deva (din conversia CF 1677 Deva), număr topografic 

1878/9 cu suprafața tabulară de 90 mp. și profilul în cartea funciară ,,curți 

construcții” proprietara tabulară este G. D. în întregime prin moștenire teren și 

construcție din anul 1975 și din anul 1992. 

Suprafața reală folosiță de reclamanta este de 90 mp. delimitată și hașurată 

cu verde între punctele topografice 8-12-14-15-16-17-7-8. 

Pe teren este edificată o parte din anexele gospodărești C2 cu suprafața 

construită la sol de 35 mp. și C3 cu suprafața construită la sol de 20 mp. 

Amplasamentul construcțiilor este evidentiat pe planul de situație. 

Profilul actual este ,,curți construcții intravilan”. 
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c). In CF 1030 Deva, nr. ord. A+6, număr topografic 1879/4 cu suprafața 

tabulară de 331 mp. și profilul în cartea funciară ,,vie” propun dezlipirea astfel: 

- număr topografic nou propus 1879/4/1 cu suprafața reală de 289 mp.  

delimitată și hașurată cu albastru închis între punctele topografice 18-19-13-14-

15-20-21-18 – teren folosit de reclamanta; 

- număr topografic nou propus 1879/4/2 cu suprafața tabulară de 42 mp.  

delimitată cu albastru și situat în partea sudică a terenului folosit de reclamantă. 

Pe numărul  topografic nou propus 1879/4/1 cu suprafața reală de 289 mp.  

delimitată și hașurată cu albastru închis între punctele topografice 18-19-13-14-

15-20-21-18 propun înscrierea ca proprietară a reclamantei prin uzucapiune. 

Profilul actual este ,,arabil intravilan”. 

 Numărul topografic nou propus 1879/4/2 cu suprafața tabulară de 42 mp.  va 

rămâne în CF 1030 Deva pe actualul proprietar tabular. 

Observații : La înscrierea în cartea funciară se va acorda un singur 

identificator cadastral care va cuprinde în componența sa parcelele: 1877/9 

cu suprafața de 205 mp și profilul ,,curți construcții intravilan”; 1878/9 cu 

suprafața de 90 mp. și profilul ,,curți construcții intravilan” , 1879/4/1 cu 

suprafața de 289 mp. și profilul ,,arabil intravilan”.  

Aceste parcele se vor comasa și vor avea suprafața totală de 584 mp. 

Profilul  va fi ,,curți construcții intravilan – 295 mp., arabil intravilan – 289 

mp” iar pe teren vor fi notate construcțiile C1 – casa, C2- anexa și C3 – 

anexa. Pentru înscrierea modului de dobândire a terenului se va nota faptul 

ca parcelele 1877/9 și 1879/4/1 au fost dobândite prin uzucapiune iar parcela 

1878/9 și construcțiile prin moștenire. 
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Model de deviz privind Onorariul și decontul 

la raportul de expertiză tehnică judiciară 

 

 
DOSAR  

 TERMEN  

     RECLAMANT :   

ONORARIUL și DECONTUL  LA                                                                                                                                           

RAPORTUL DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ JUDICIARĂ  

              pentru orele lucrate la întocmirea raportului de expertiză tehnica privitor la 

DOSAR NR.  

Defalcarea orelor efectuate, pe capitole de lucrări și zile în perioada 

de 

la:   până la:       

Nr. 

crt. Capitole de lucrări ( timpul consumat)  Ore 

ONORARIU EXPERT 

  Cap. A - Onorariu expert(Activități derulate de expert):   

1 Studierea și copierea datelor de la Instanțe, OCPI etc.    

2 Inspecția de la fața locului:    

3 Prelucrarea datelor, interpretare, analize date, stabilire concluzii     

4 Formularea și redactarea raportului de expertiză    

5 Anexe grafice, sistematizarea materialelor, alte lucrări   

  

CAP . A (ore) de la 80 până la 100 lei/ora   TOTAL ONORARIU EXPERT                                                                 

(numărul minim de ore necesar realizării unei expertize este estimat la 20 de ore)   

DECONTUL DE CHELTUIELI NECESARE PENTRU DERULAREA EXPERTIZEI 

  Cap. B Activități efectuate de personal calificat necesar pentru efectuarea măsurătorilor 

și altor lurări de specialitate care se impune a fi utilizați  ținând cont de complexitatea 

lucrării, volumul de lucru depus etc. 

  

1 Măsurători (1 sau 2 persoane)   

2 Alte lucrări care necesită cheltuieli cu personal de specialitate   

  TOTAL CAP . B (ore) 30 lei/ora   

  Cap. C Lucrări de secretariat   

  TOTAL CAP. C (ore) 15 lei/ora   

  CAP. D Cheltuieli materiale    

1 Cheltuieli cu combustibilul pentru transport   10 km x1 leu/km   

2 Corespondența cu părțile     

3 Copii xerox,hârtie,cerneală,curent,gaz ( consumabile)     

4 Uzura mijloc de transport, echipament măsurători , tehnica calcul (amortisment)   

  TOTAL CAP. D  Lei   

RECAPITULAȚIE 

  TOTAL CAP . A (ore) de la 80 până la 120 lei/ora      

DECONTUL DE CHELTUIELI 

  CAP . B (ore) 30 lei/ora     

  CAP. C (ore) 15 lei/ora     

  CAP. D  Lei     

  TOTAL CHELTUIELI B+C+D      

TOTAL ONRARIU ȘI CHELTUIELI A+B+C+D                                                                                                                                                                                                                                       

La termenul la care se pronunță asupra raportului de expertiză sau, după caz, asupra 

suplimentului la raport, depus de expertul tehnic judiciar numit, organul cu atribuții 

jurisdicționale care a dispus efectuarea expertizei se pronunță și asupra sumei definitive solicitate 

de către expert, înștiințând biroul local pentru expertize tehnice judiciare despre suma definitivă 

aprobată la plata expertului(Legea nr. 208/2010 art. 22,alin.2.   

 
Număr exemplare predate:     
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  Din onorariul expertului Cap. A, vor fi reținute cotele:             

  
Reținere pt. biroul central de expertize                                                                       
- 10%       -10.00%     

  Reținere la sursă        -10.00%     

  Se achită la regularizarea impozitului     

  Diferență impozit     -6.00%     

  Asigurare de sănătate     -5.50%     

  ONORARIU EXPERT NET             

  ACHITAT AVANS :           

  DIFERENȚA DE ACHITAT(între suma estimată și avans):     

Notă: Modelul de deviz privind „Nota de evaluare privind onorariul și decontul de cheltuieli” a fost 

agreat în cadrul atelierului de lucru derulat la Curtea de Apel Timișoara, în cadrul proiectului 

„Expertiza tehnică judiciară din perspectiva Noului Cod de Procedura Civilă. Aspecte tehnice și 

juridice” 
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STATUTUL 

Asociaţiei evaluatorilor funciari din România 

„AEF” ROMÂNIA 

 

Cap. I    Dispoziţii generale 

1.1 Asociaţia evaluatorilor funciari (experţi imobiliari) din România, 

numită în continuare AEF, se constituie şi functionează ca persoană juridică 

de drept privat, conform prezentului statut şi a prevederilor Legii  nr. 246 

din 18 iulie 2005, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii şi cu a Decretului nr. 31/1954 privitor la 

persoanele fizice şi persoanele juridice. 

1.2 AEF este persoană juridică română, de tip profesional, neguvernamentală, 

non-profit, apolitică şi independentă, care funcţionează conform legislaţiei 

române şi a prezentului statut. 

1.3 La ea pot adera ca membrii persoane fizice sau juridice române sau  străine 

care îndeplinesc condiţiile din statut, care doresc să devină 

experți/evaluatori/specialiști din domeniul cadastrului sau doresc să 

sprijine activitatea AEF  

1.4  Sediul  central AEF  este în România, jud.Timiş,  300771 Timişoara, str. 

Ion Sȃrbu nr. 18, cam. 2.. Asociaţia poate deschide filiale, cu condiţia 

respectări întocmai a prezentului statut şi a sistemului de organizare a AEF. 

1.5 AEF  se constituie pe o perioadă nedeterminată de timp 

 

Cap. II Scopul şi obiectul de activitate 

 

2.1 Scopul AEF constă în organizarea şi realizarea  măsurilor, necesare 

realizării ideilor şi acţiunilor care să conducă la promovarea intereselor 

celor ce exercită calitatea de expert/evaluator/specialist din domeniul 

cadastrului numit în continuare „expert/evaluator/specialist”, precum şi la 

instituţionalizarea acesteia în forma de faţă, efectuându-se pentru aceasta 

toate demersurile legale necesare în acest sens, precum şi pentru 

desfaşurarea unei activităţi continue de monitorizare a valorii terenurilor şi 

construcţiilor în general şi în special cele cu destinaţie agricolă, prin 

studierea comparativă a pieţii din ţară şi străinatate, pentru promovarea şi 

apararea intereselor tuturor proprietarilor de terenuri din România, pe baza 

Standardelor Internaţionale de Evaluare,  pe baza principiilor deontologiei  

morale şi profesionale. 

2.1.1. De asemenea scopul AEF este organizarea şi realizarea  măsurilor, 

necesare realizării ideilor şi acţiunilor care să conducă la promovarea 

intereselor celor ce exercită calitatea de Expert/evaluator/specialist din 

domeniul cadastrului, topografiei și geodeziei cȃt și a celor conexe, 

care interferează cu aceasta, numit în continuare „expert/ evaluator/ 
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specialist”, ȋn vederea ȋncadrării expertizelor tehnice judiciare ȋn sistemul 

unitar de cadastru și carte funciară ca sistem de importanță națională”. 

2.2 Obiectul de activitate al AEF, în conformitate cu scopul urmărit, este 

următorul: 

2.3.1 Organizarea  experților/evaluatorilor/specialiștilor după  specializări şi 

competenţe conferite de pregătirea profesională pe baza atestatului 

obtinut: terenuri şi construcţii;  

2.3.1. Organizarea experților/evaluatorilor/specialiștilor, după  pregătire şi 

competenţe conferite de calitatea dobȃndită din punct de vedere 

profesional și pe baza autorizațiilor/atestatelor/diplomelor obținute: 

experților/evaluatorilor/specialiștilor pentru imobile cu repectarea 

proprietății termenilor rezultați din definițiile consacrate de legislația ȋn 

vigoare respectiv: „prin imobil, se ȋnțelege terenul, cu sau fără 

construcții, de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, 

aparținȃnd unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-

un număr cadastral unic” și completat cu alin. (5
1
), imobilul definit la 

alin. (5) se ȋnscrie ȋntr-o carte funciară” art. 1, alin. 5 din Legea 7/1996, 

modificată ȋn anul 2013 și „prin imobil, ȋn sensul prezentului titlu  (VII 

Cartea funciară), se ȋnțelege una sau mai multe parcele de teren 

alăturate, indiferent de categoria de folosință, cu sau fără construcții, 

aparținȃnd aceluiași proprietar, situate pe teritoriul unei unități 

administrativ-teritoriale și care sunt identificate printr-un număr 

cadastral unic” , Codul civil  art. 876, alin 3. 

2.3.1.1. Organizarea experților tehnici judiciari din domeniul cadastrului, 

topografiei și geodeziei cȃt și a celor conexe, care interferează cu 

acesta, membri AEF; 

2.3.2 Ridicarea nivelului ştiinţific în sfera lor de activitate şi protejarea calităţii 

de expert/evaluator/specialist, ținȃnd cont de definiția cadastrului și 

cărții funciare care formează un sistem unitar și obligatoriu de evidență 

tehnică, economică și juridică, de importanță națională, pentru 

fundamentarea procedurilor necesare, realizării și interpretării a 

expertizelor tehnice judiciare, ȋn vederea ȋncadrării acestora ȋn sistemul 

unitar de cadastru și carte funciară ca sistem de importanță națională, cȃt 

și pentru estimarea valorii imobilelor, ȋn special cele cu destinație 

agricolă. 

2.3.3  Monitorizarea valorii imobilelor – terenurilor şi construcţiilor,  în general 

şi  în special cele cu destinaţie agricolă din România;  

2.3.4.  Studierea comparativă a preţurilor imobilelor - terenurilor în general şi în 

special cele cu destinaţie agricolă; 

2.3.5. Facilitarea schimburilor de idei, soluţii, procedee tehnice, studii şi 

cercetări aplicative cȃt și din domeniul de activitate al cadastrului, 

topografiei și geodeziei cȃt și a celor conexe cadastrului și cărții funciare, 
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care formează un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, 

economică și juridică, de importanță națională. 

2.3.6. Realizarea de parteneriate cu celelalte  asociaţii cu profile conexe, 

instituţii de stat, locale şi centrale; 

2.3.7. Coordonarea activităţii  experților/evaluatorilor/specialiștilor, 

membrii AEF pe ţară;  

2.3.8. Reprezentarea experților/evaluatorilor/specialiștilor în toate 

situaţiile în care se impune, la cererea acestora; 

2.3.9. Creşterea pregătirii profesionale; 

2.3.10. Editarea unor publicaţii de specialitate şi publicitate în 

domeniu;  

2.3.11. Dezvoltarea parteneriatului cu organisme publice pentru a 

răspunde cât mai bine la cererile din domeniu; 

2.3.12. Intocmirea proiectelor de acte normative specifice activităţii 

AEF, precum şi a celor necesare promovării intereselor AEF, 

inclusiv promovarea acestora, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 

2.3.13. Organizarea unei bănci de date în domeniu şi gestionarea 

acesteia, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind drepturile 

de autor şi a secretului de stat, precum şi acordarea de asistenţă 

în utilizarea acesteia; 

2.3.14. Asigurarea accesului la documente din banca de date AEF şi 

difuzarea unor informatii utile în domeniul imobiliar; 

2.3.15. Organizarea în cadrul AEF a unui arbitraj în domeniu, care să 

soluţiona eventualele litigiile izvorâte între clienţi şi evaluatori; 

2.3.16. Alte activităti specifice acestui domeniu de activitate. facilitarea 

schimburilor de idei, soluţii, procedee tehnice, studii şi cercetări 

aplicative; 

Ca urmare a faptului că ȋn statutul ințial o serie de articole se repetă, dublurile se 

vor abrogă, după cum urmează: 2.3.17; 2.3.18; 2.3.19; 2.3.20; 2.3.21; 2.3.22; 

2.3.23; 2.3.24; 2.3.25; 2.3.26; 2.3.27. 
 2.3.28. Organizarea de seminarii, conferințe științifice, module de 

pregătire continuă din domeniul de activitate al cadastrului, topografiei și 

geodeziei cȃt și a celor conexe cadastrului, ȋn vederea ȋncadrării expertizelor 

tehnice judiciare ȋn sistemul unitar de cadastru și carte funciară ca sistem de 

importanță națională, ȋn colaborare cu Centrul „PIFCA” Timișoara și alte 

entități de specialitate. 

 

Cap. III Patrimoniul 

 

3.1 Patrimoniul AEF se constituie din  fonduri sau bunuri obţinute din surse ca: 

taxe, donaţii, subvenţii, subscripţii, cotizaţii,  sponsorizări şi/sau studii. 
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3.2 Patrimoniul iniţial afectat de către membri fondatori este de 200 lei.  

3.3 Contribuţiile, sponsorizările  şi  donaţiile pot fi în numerar, bunuri mobile şi 

imobile, drepturi de autor, titluri de credit, precum şi prestatii în muncă. 

3.4 AEF  are dreptul de a refuza orice donaţie, sponsorizare sau contribuţie în 

cazul în care acestea ar fi oferite în termeni inacceptabili sau care i-ar 

contraveni scopurilor statutare, precum şi care ar aduce atingere libertăţii 

profesiei. 

3.5  Din resursele sale financiare, AEF îşi va asigura funcţionarea (salarii, 

cheltuieli materiale, dotări, întreţinere, chirii, publicitate, premii  etc.), iar 

din  excedent va dezvolta baza tehnico-materială, precum şi realizarea 

scopurilor statutare.   

3.6 AEF poate efectua donaţii şi sponsorizări, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare  

3.7 Activitatea AEF se va desfăşura în conformitate cu legislaţia română. 

Cap. IV Membrii  AEF 

4.1. Pe langă membrii fondatori nominalizaţi în lista anexă, Biroul executiv 

poate aproba primirea de noi membrii, pe care îi va supune  Adunării 

Generale pentru ratificare, în funcţie de interesele AEF şi prezentul statut.  

4.2. Calitatea de membru poate fi oferită la cerere, cu aprobarea Biroului 

executiv şi validarea de către Adunarea Generală, conform categoriilor de 

membrii din cadrul AEF.  

4.3. Biroul executiv poate aproba reducerea stagiului aferent categoriilor de 

membrii, la cerere, numai pentru persoanele care fac dovada că 

promovează interesele asociaţiei  şi care prin pregătirea lor îndeplinesc 

cumulativ condiţiile categoriei pe care o solicită. 

4.4. Categorii de mambrii  

4.4.1. Membrii fondatori, persoane fizice: 

4.4.1.1 Persoanele care au iniţiat şi înscris asociaţia la instanţa 

judecatorească, şi care au rămas în asociaţie au plătit cotizaţia şi 

au promovat interesele asociaţiei. Aceştia au obligaţia să achite 

cotizaţia anuală aferentă. 

4.4.1.2  Membrii fondatori care nu au  plătit cotizaţia se află în stare de 

suspendare. Dacă doresc să redobândească drepturile, vor 

achita toate datoriile aferente şi nu vor putea candida la posturi 

de conducere la primele alegeri de la data redobândirii 

drepturilor. 

4.4.2.    Membrii aspiranţi  

                     Pot fi persoanele fizice cu pregătire superioară de scurtă sau 

lungă durată care se obligă să parcurgă un program de pregătire 

teoretică şi practică în domeniul evaluării, care pot dobândi 
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competenţa de înţelegere şi rezolvare a problemelor din acest 

domeniu de activitate. Această calitate poate fi dobândită 

inclusiv de studenţi, fără obligativitatea achitării cotizaţiei şi 

fără drept de vot în adunarea generală. Li se acordă legitimaţii 

de membru aspirant,  pot participa la activităţi de evaluare pe 

lângă un membru titular, doar cu aprobarea scrisă a biroului  

executiv AEF  

4.4.3.       Membrii debutanţi 

                   Pot fi persoanele fizice care solicită să fie admise în AEF .  

4.4.3.1.  Condiţii  pentru dobândirea calităţii de membru debutant  

4.4.2.3.1  Poate fi membru debutant al AEF orice persoană 

fizică, indiferent de cetăţenie, naţionalitate, religie, sex 

sau convingeri  politice care a parcurs sau parcurge un 

program de pregătire teoretică şi practică în domeniul 

evaluării, agreat de către Centrul de Perfecţionare, 

Instruire şi Formare în Cadastru Agricol „PIFCA” 

Timişoara în colaborare cu „AEF” ROMÂNIA, 

numite în continuare  PIFCA-AEF.  

4.4.3.3.2.  Să fie absolvent al învăţamântului universitar (scurtă 

sau lungă durată), cu pregătire de baza adecvată 

activiţii de evaluare, în conformitate cu criteriile 

adoptate de Biroul Executiv;  

4.4.3.3.3   Să aibă o autentică reputaţie morală şi porfesională, 

să recunoască şi să respecte statutul AEF şi codul 

deontologic al profesiei de evaluator;   

4.4.3.3.4.  Să fi urmat şi absolvit un curs de instruire, formare 

sau  perfecţionare organizat de PIFCA-AEF;   

4.4.3.3.5. Să achite cotizaţia anuală aferentă. 

4.4.3.4.   Perioada de debutant este de doi ani şi se finalizează cu un 

examen. Participarea la examen este condiţionată de 

îndeplinirea stagiului, a condiţiilor  aferente calităţii de membru 

debutant şi pe baza recomandării unui membru acreditat titular 

senior expert/evaluator/ specialist din domeniul cadastrului 

expert/ evaluator/ specialist din domeniul cadastruluiformator.  

4.4.4.       Membrii titulari 

4.4.4.1  Poate fi membru titular AEF orice persoana fizică, care solicită 

acest lucru, indiferent de cetăţenie, naţionalitate, religie, sex sau 

convingeri politice, care prin pregătirea şi experienta sa în 

domeniul evaluării a dobândit o competenţă deosebită de 

înţelegere şi rezolvare a problemelor din acest domeniu de 

activitate,  a absolvit cel  puţin două cursuri de perfecţionare, 
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instruire sau formare organizat de PIFCA-AEF şi a parcurs 

perioada de membru debutant 

4.4.4.2.  Calitatea de membru titular comportă îndeplinirea următoarelor 

condiţii:  

              4.4.4.2.1.     Să fie solicitat acest lucru;  

              4.4.4.2.2.     Să fie parcursă etapa de membru debutant; 

              4.4.4.2.3.  Să recunoască, să respecte statutul AEF şi codul 

deontologic  al profesiei de evaluator;  

              4.4.4.2.4     Să facă dovada a 2 ani de experienţă profesională şi 

să fi urmat cel puţin două  programe de instruire, formare sau 

perfecţionare agreate sau organizate de PIFCA-AEF;  

             4.4.4.2.5.     Să achite cotizaţia anuală aferentă;  

             4.4.4.2.6.     Să fie aprobată de Biroul executiv. 

4.4.5.      Membrii titulari seniori 

        4.4.5.1. Poate fi membru titular senior, membrul care a fost membru 

evaluatori  fondatori , sau  care are o vechime de minim 8 ani de 

activitate în cadrul asociaţiei, având contribuţii ştiinţifice 

recunoscute în domeniul asociaţiei. Calitatea de titular senior se 

obţine pe baza unui dosar, criteriile fiind stabilite de către 

comisia de acreditare, care va fi numită prin Ordin al 

preşedintelui.            

4.4.6.    Membrii titulari seniori, experţi evaluatori formatori 

4.4.6.1. Poate fi membru titular senior, expert/evaluator/specialist din 

domeniul cadastrului persoama care deţine o diplomă de 

atestare a calităţi de formator, are o vechime de cel puţin  8 ani 

vechime în asociaţie, este memebru titular senior activ, are 

achitată cotizaţia la zi. 

4.4.7    Membrii acreditaţi (MA) - reprezintă categoria de membrii titulari, 

care  îndeplinesc condiţiile cerute de calitatea de acreditat. 

       4.4.7.1.  Sunt membrii acreditaţi de drept evaluatorii funciari – 

formatori  

       4.4.7.2. Pot deveni membrii acreditaţi(MA), persoanele care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

                           4.4.7.2.1.  Să solicite în scris calitatea de membru acreditat, 

întocmind dosarul de acreditare; 

                           4.4.7.2.2.  Să fie membru AEF titular senior sau titular, cu o 

vechime minimă de 4 ani, cu cotizaţia plătită la zi. 

                           4.4.7.2.3. Să fi urmat în ultimii 3 (trei) ani, câte un curs de 

pregătire continuă organizat de către PIFCA-AEF, sau 

alte asociaţii profesionale cu care există un acord de 

colaborare în acest sens; 
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                          4.4.7.2.3. Acreditarea se organizează anual în cursul lunii 

decembrie, de către comisia de acreditatare formată din 

membri formatori acreditaţi AEF, comisie numită prin 

ordin al Preşedintelui AEF.  

                 4.4.7.3.  Dosarul de acreditare va conţine:  

                          4.4.7.3.1.  Cerere cu  date de identificare- formular tip; 

                          4.4.7.3.2. CV-ul adus la zi ; 

                          4.4.7.3.3. Dovada participării la cursurile de pregătire continuă; 

                          4.4.7.3.4. Cel puţin două rapoarte de evaluare sau expertiză, 

reprezentative agreate de beneficiari; 

                          4.4.7.3.5. Declaraţie pe propria răspundere că nu este urmărit 

penal şi nu a suferit condamnări pe linie profesională; 

                4.4.7.4. Certificatul de membru acreditat are valabilitate anuală, 

reânoirea lui se va face în baza declaraţiei pe propria 

răspundere că solicitantul nu este urmărit penal,  nu a suferit 

condamnări pe linie profesională şi  pe baza dovezii că a urmat 

un curs de pregătire continuă organizat de către PIFCA-AEF;                      

4.4.8.       Membrii asociaţi, persoane juridice; 

                4.4.8.1 Centrul „PIFCA” Timişoara este de drept membru 

asociat, prin colaborarea PIFCA – AEF derulându-se 

programemle de pregătire continuă. 

                4.4.8.2 Pot fi membrii asociaţi ai AEF  persoanele juridice 

române constituite sub formă societăţilor comerciale sau 

asociaţii neguvernamentale, ale căror activităţi ca 

obiective, conţinut, domeniu şi mod de desfăşurare, sunt 

similare activităţii de evaluare.  

               4.4.8.3. Calitatea de membru asociat comportă următoarele 

condiţii:  

               4.4.8.3.1. Să aibă în obiectul de activitate evaluarea sau 

consultanţa, în care să activeze cel puţin un membru 

AEF, care pot fi asociaţi/acţionari sau angajaţi cu contract 

individual de muncă pe durată nedeterminată.  

               4.4.8.3.2. Să recunoască şi să respecte statutul AEF;  

               4.4.8.3.3. Să achite cotizaţia anuală aferentă;  

               4.4.8.3.4. Să fie aprobată de Biroul executiv. 

4.4.9.      Membrii de onoare   

               4.4.9.1 Biroul Executiv, poate conferi şi titlul de Membru de 

Onoare, atât persoanelor fizice sau juridice  

               4.4.9.2. Membrul de Onoare dobândeşte toate drepturile şi 

obligaţiile prevăzute pentru membrii AEF, exceptând obligaţia 

de achitare a cotizaţiei anuale. 
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4.4.10  Membrii experți tehnic judiciari din domeniul cadastrului   

                       4.4.10.1. Poate fi membru  orice persoană autorizată de 

Ministerul Justiției și este ȋnscris ȋn tabloul experților tehnici 

din domeniul topografiei, cadastrului și geodeziei, care solicită 

acest lucru, indiferent de cetăţenie, naţionalitate, religie, sex sau 

convingeri politice, care prin pregătirea şi experienta sa în 

domeniul cadastrului a dobândit o competenţă deosebită de 

înţelegere şi rezolvare a problemelor din acest domeniu de 

activitate,  care dorește să participe la cursurile de perfecţionare, 

instruire sau formare organizate de PIFCA-AEF, să respecte 

statutul AEF și să achite cotizația;  

4.4.11  Membrii experți tehnic judiciari din domeniile conexe  cadastrului   

                       4.4.11.1. Poate fi membru  orice persoană autorizată de 

Ministerul Justiției și este ȋnscris ȋn tabloul experților tehnici 

din domeniile conexe cadastrului, care solicită acest lucru, 

indiferent de cetăţenie, naţionalitate, religie, sex sau convingeri 

politice, care prin pregătirea şi experienta sa în domeniul 

cadastrului a dobândit o competenţă deosebită de înţelegere şi 

rezolvare a problemelor din acest domeniu de activitate,  care 

dorește să participe la cursurile de perfecţionare, instruire sau 

formare organizate de PIFCA-AEF , să respecte statutul AEF și 

să achite cotizația;  

4.4.12  Membrii specialiști din domeniul cadastrului și a celor conexe  

cadastrului   

                        4.4.12.1. Poate fi membru  orice specialist din domeniul 

cadastrului sau conexe ale acestuia care solicită acest lucru, 

indiferent de cetăţenie, naţionalitate, religie, sex sau convingeri 

politice, care prin pregătirea şi experienta sa în domeniul 

cadastrului a dobândit o competenţă deosebită de înţelegere şi 

rezolvare a problemelor din acest domeniu de activitate,  care 

dorește să participe la cursurile de perfecţionare, instruire sau 

formare organizate de PIFCA și AEF, să respecte statutul AEF 

și să achite cotizația; 

4.5  Dispoziţii generale 

4.5.1. Calitatea de membru AEF se dovedeşte prin legiţimaţia eliberată de 

către asociaţie. 

4.5.2.  Procedura de acordare a recomandării de către evaluatorii 

formatori, va fi  aprobată de către Biroul  Executiv. 

4.5.3   Membrii AEF, cu excepţia celor aspiranţi,  au drept de vot egal, în 

cadrul Adunării Generale. 

4.5.4.  Membrul interesat personal, prin soţie, prin descendenţi sau  

ascendenţi direcţi,  prin  fraţi sau surorile lui, într-o  chestiune  supusa  
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deciziei Adunării  Generale,  sau  deciziei Consiliului de Conducere , nu 

va putea lua parte la vot.  

4.6   Activitatea de expert/evaluator/specialist din domeniul cadastruluipoate fi 

exercitată liber şi independent, numai de către persoane atestate, în 

condiţiile prezentului statut şi ale legii 

4.7.  In exercitarea activităţii de evaluator, acesta se comportă ca independent şi 

se supune numai legii, statutului şi deontologiei morale şi profesionale. 

4.8  Evaluatorul promovează şi apără interesele  comunităţilor locale  cele 

naţionale de exploatare performantă, valorificare optimă şi intreţinere 

raţională a imobilelor din România. 

4.9.  Expertiza sau raportul de evaluare întocmite de către 

expert/evaluator/specialist din domeniul cadastrului trebuie să corespundă 

exigenţelor legale în vigoare, să răspundă lapidar şi concret la tema 

studiată, în mod obiectiv şi nepărtinitor, expertul/evaluatorul/specialistul 

fiind protejat în desfăşurarea nestingherită a activităţii de 

expert/evaluator/specialist, conform legii. 

4.10. Orice persoană are dreptul să-şi aleagă în mod liber 

expertul/evaluatorul/specialistul 

4.11. Activitatea de expert/evaluator/specialist din domeniul cadastrului se 

realizează prin: 

          4.11.1. Consultaţii şi asistenţă tehnică  finalizate printr-o documentaţie 

aferentă; 

          4.11.2. Întocmirea de studii expertize , contraexpertize şi alte lucrări de 

specialitate la cererea persoanelor fizice sau juridice interesate; 

          4.11.3. Expertizele pot fi efectuate de un expert/evaluator/specialist din 

domeniul cadastrului sau de către acesta împreună cu alţi 

experți/evaluatori/specialițti colaboratori inclusiv din domenii 

conexe . 

4.12. PIFCA-AEF vor colabora în vederea perfecţionarii, instruirii şi  formării 

experților/evaluatorilor/specialiștilor. 

4.13. Evaluatorul  este dator sa păstreze secretul profesional privitor la orice 

aspect al documentului sau studiului  care i-a fost încredinţat, cu excepţia 

cazurilor prevăzute expres de lege. 

4.14.Condiţiile de înscriere în AEF 

         4.14.1. Poate fi membru al AEF  cel care îndeplineşte următoarele 

condiţii: 

                     4.14.1.1. este cetăţean român sau străin şi are exerciţiul drepturilor 

civile şi politice neinterzise; 

                     4.14.1.2. Este absolventul unei facultăţi de profil sau conexă, studii 

superioare de lungă sau scurtă durată şi a urmat un curs de 

perfecţionare, instruire sau  formare, specific,  agreate de 

PIFCA-AEF. Pentru calitatea de membru aspirant 
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solicitantul poate fi şi student, acesta putând participa şi la 

cursurile PIFCA-AEF, certifcatele pentru cursurile urmate 

urmând a fi eliberate în urma absolvirii facultăţii, pe baza 

diplomei de atestare a studiilor superioare; 

                    4.14.1.3. Nu se găseşte în vreunul dintre cazurile de nedemnitate 

prevăzute de  prezentul statut. 

 4.14.2.    Nu poate îndeplini calitatea de expert/evaluator/specialist din 

domeniul cadastruluimembru AEF , fiind incompatibil: 

                     4.14.2.1 Cel condamnat definitiv prin hotarare judecatorească la 

pedeapsa cu închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni 

intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului 

activităţii de expert/evaluator/specialist; 

                     4.14.2.2. Cel care a săvârşit abuzuri, stabilite prin hotărâre 

judecătorească; 

                     4.14.2.3. Cel căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita 

calitatea de expert/evaluator/specialist, pe durata stabilită 

prin hotărâre judecatorească sau disciplinară prin hotărârea 

asociaţiei; 

          4.14.3. Calitatea de expert/evaluator/specialist din domeniul cadastrului 

aspirant, debutant, titular, acreditat sau  asociat, se obţine pe baza 

îndeplinirii condiţiilor impuse pentru fiecare calitate în parte, 

conform prevederilor prezentului statut şi a codului expertului/ 

evaluatorului/specialistului agreat de către AEF. 

4.15. AEF are obligaţia să întocmească anual tabloul experților/ evaluatorilor/ 

specialiștilor, cu menţionarea numelui, prenumelui, adresei şi a 

specialităţii din domeniu, pe care-l va pune la dispoziţia persoanelor 

fizice sau juridice interesate 

4.16. Biroul Executiv al AEF va întocmi tabloul experților/evaluatorilor/ 

specialiștilor  cărora li s-a retras această calitate, pe care îl va da publicităţii 

ori de cate ori situaţia o impune. 

4.17. Incetarea calităţii de expert/evaluator/specialist din domeniul 

cadastrului membru AEF 

          4.17.1. Prin renunţare scrisă la exerciţiul activităţii; 

          4.17.2. Prin deces; 

          4.17.3. Dacă impotriva expertului/evaluatorului/specialistului s-a luat 

măsura excluderii din asociaţie  ca  acţiune disciplinară, în urma abaterilor 

săvârşite prin încălcarea deontologiei profesionale; 

         4.17.4. Dacă expertului/evaluatorului/specialistului a fost condamnat 

definitiv pentru o faptă prevazută de legea penală şi care-l face nedemn de 

a fi expert/evaluator/specialist din domeniul cadastrului conform codului 

expertului/evaluatorului/specialistului. 
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4.18. Calitatea de expert/evaluator/specialist din domeniul cadastrului 

membru AEF , este suspendată dacă: 

          4.18.1. În caz de incompatibilitate; 

          4.18.2. Pe perioada interdicţiei de a profesa, dispusă prin hotărâre 

judecatorească sau disciplinară; 

          4.18.3. În caz de neplată a cotizaţiei şi a taxelor stabilite, timp de 6 luni de 

la scadenţa acestora până la lichidarea lor integrală, cu consecinţele 

ce decurg din neplata cotizaţiei. 

          4.18.4. Persoanele suspendate, indiferent că sunt şi din membrii fondatori, 

care revin prin achitarea datoriilor faţă de asociaţie, vor parcurge 

perioada de debutant şi nu vor mai avea dreptul de a fi alese în 

organele de conducere ale asociaţiei, la următoarele alegeri dar nu 

mai puţin de 5 ani. 

4.19. Drepturile expertului/evaluatorului/specialistului 

 4.19.1. Expertul/evaluatorul/specialistul înscris în evidenţa asociaţiei 

are dreptul să efectueze studii, expertize, contraexpertize şi alte 

lucrări de specialitate pentru orice persoană fizică sau juridică, în 

temeiul unui contract încheiat în  formă scrisă, sau orice formă prin 

care se respectă legislaţia cu privire la îndeplinirea obligaţiilor 

financiare faţă de stat. 

4.19.2. Atât Expertul/evaluatorul/specialistul, cât şi clientul au dreptul 

sa renunţe la contractul încheiat  în condiţiile prevăzute de statut 

sau de lege. In caz de renunţare din partea clientului, evaluatorul  

are dreptul la onorariu pentru munca prestată. 

4.19.3. Expertul/evaluatorul/specialistul are dreptul de a alege şi de a fi 

ales în organele de conducere ale AEF, în condiţiile prevăzute de 

statut. 

4.19.4. Pentru a putea candida pentru o funcţie de conducere în cadrul 

AEF trebuie să îndeplinească criteriile care trebuiesc îndeplinite 

pentru fiecare funcţie de reprezentarere. 

4.19.5. Criteriile necesare canditurii vor fi elaborate şi aprobate de către 

Biroul Executiv AEF, cu şase luni înainte de şedinţa de alegeri. 

4.19.6.  Expertul/evaluatorul/specialistul recunoscut de AEF, are 

dreptul de a beneficia de informaţiile necesare existente în banca 

de date a AEF. 

4.20. Îndatoririle Expertului/evaluatorului/specialistului 

           4.20.1 Expertul/evaluatorul/specialistul  este dator sa 

studieze temeinic lucrările ce intentionează să le realizeze, să 

manifeste conştiinciozitate şi probitate profesională. 

           4.20.2. Expertul/evaluatorul/specialistul este obligat să 

participe la toate sedinţele convocate de Biroul de conducere al 

AEF şi la şedintele organelor de  conducere din care face parte. 
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           4.20.3 Expertul/evaluatorul/specialistul are obligaţia de a 

se perfecţiona continuu în conformitate cu programemele de 

instruire promovate de asociaţie prin  PIFCA-AEF, sau agreate de 

acestea.  

           4.20.4. Absentarea repetată şi în mod nejustificat conduce la 

suspendarea din  funcţie. Biroul executiv urmând a decide 

înlocuirea acestuia.  

           4.20.5. Expertul/evaluatorul/specialistul este obligat să 

restituie actele ce i s-au încredinţat, persoanei  de la care le-a 

primit. 

           4.20.6 Este interzis  

Expertului/evaluatorului/specialistului ca, în mod nemijlocit sau 

prin persoane interpuse, să folosească procedee incompatibile cu 

calitatea de expert/evaluator/specialist din domeniul cadastrului în 

scopul dobândirii clientelei. 

           4.20.7. Expertul/evaluatorul/specialistul trebuie să 

contribuie la promovarea intereselor AEF, la constituirea băncii de 

date,  precum şi să-şi respecte colegii din toate punctele de vedere, 

precum şi să apere în orice situaţie interesele AEF, iar în cazul în 

care constată încălcări ale statutului sau codului evaluatorului să 

sesizeze, în scris, Biroul Executiv al AEF. 

4.21. Răspunderea disciplinară 

  4.21.1 Expertul/evaluatorul/specialistul răspunde disciplinar pentru 

încălcarea prevederilor prezentului statut, pentru nerespectarea 

deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale AEF, 

precum şi pentru orice fapte săvârşite în legatură cu activitatea sau 

în afara acesteia, care aR prejudicia prestigiul activităţii de 

expert/evaluator/specialist din domeniul cadastrului sau a AEF. 

 4.21.2. Stabilirea abaterii şi exercitarea acţiunii disciplinare sunt de 

competenţa Biroului Executiv şi se comunică de către Preşedinte. 

 4.21.3. Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult 

un an de la data săvârşirii abaterii. 

4.22. Sanctiunile disciplinare sunt 

                4.22.1. Mustrarea; 

                4.22.2. Avertismentul; 

                4.22.3. Interdicţia de a exercita activitatea de evaluator, în numele 

AEF, pe o perioadă de la o lună la un an; 

                4.22.4. Excluderea din AEF, în funcţie de gravitatea abaterii. 

4.23.  Măsurile disciplinare se iau motivat şi se comunică în scris părţii 

interesate. 

4.24  In perioada interdicţiei, Expertul/evaluatorul/specialistul nu poate presta 

sub nici o formă activitatea specifică sub egida AEF, nu poate face uz de 
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calitatea de expert/evaluator/specialist din domeniul cadastrului şi nu 

poate participa la activitatea organelor AEF 

4.25  Impotriva deciziei disciplinare poate face contestaţie persoana interesată, 

în termen de 15 zile de la comunicare, în scris, la Consiliul de Conducere. 

 4.26. Contestaţiile se soluţionează, după ascultarea părţii interesate, în 

termen de maximum 30 de zile. 

4.27. In caz de abatere evidenta şi gravă, Biroul Executiv AEF  după o 

analiză fundamentată, ia masura suspendării activităţii Expertului/ 

evaluatorului/specialistului, la propunerea Preşedintelui sau 

Primvicepreşedintelui. 

4.28. Impotriva hotărârii prin care s-a luat aceasta măsura se poate face 

contestaţie în termen de 5 zile de la comunicare, la Consiliul de Conducere. 

4.29  Contestaţia este suspensivă de executare şi va fi solutionată de urgenţă. 

 

Cap. V  Oganizarea  AEF 

 

5.a. Asociația Evaluatorilor Funciari din Romȃnia „AEF” ROMȂNIA”, va 

organiza site-ul asociației cu următoarea adresă: www.pifca-aef.ro. Fiecare 

membru care ȋndeplinește condițiile statutare va primi, ȋn perioada 1-15 ianuarie 

a fiecărui an, pe baza respectării condițiilor necesare calității de membru „AEF” 

, ȋn urma transmiterii dovezii achitării cotizației parola pentru accesare a site-

ului, unde va primi toate informațiile legate de activitatea asociației, privind 

convocările adunărilor generale, adunărilor generale extraordinare, informații 

tehnice și orice alte informații utile din activitatea asociației. Covocarea ȋn 

format elctronic va fi făcută de către Președinte și va fi adresată și celorlalte 

organisme de conduce ale asociației, conform prevederilor statutate.  

5.1. Organele de Conducere  ale AEF sunt: Adunarea Generală, Consiliul de 

Conducere, Biroul Executiv, Primvicepreşeditele, şi Preşedintele 

5.2. Adunarea Generală este organul suprem al AEF , fiind compus din toţi 

membrii acesteia. Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 

       5.2.1.Alege  Consiliul de Conducere format din Preşedinte , 

primvicepreşedinte , secretar, trezorier, cât şi maxim opt vicepreşedinţi; 

       5.2.2. Hotărăşte modificarea Statutului, la propunerea Preşedintelui,  

Primvicepreşedintelui, Biroului Executiv sau Consiliului de 

Conducere; 

       5.2.3. Aprobă proiectul şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli; 

       5.2.4. Hotărăşte la propunerea Consiliului de Conducere admiterea, 

excluderea şi retragerea de membrii; 

       5.2.5.Ratifică hotărârile Biroului Executiv prin care se propune modificarea 

statutului, organizarea asociaţiei, schimbarea organelor de conducere, 

precum şi pentru actele care angajează mai mult de 1/2 din patrimoniul 

asociaţiei; 

http://www.pifca-aef.ro/
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        5.2.6. Hotărăşte cu privire la dizolvarea AEF  şi desemnarea lichidatorilor; 

        5.2.7. Numeşte cenzorul; 

        5.2.8. Poate delega anumite competenţe Biroului Executiv, 

Primvicepreşedintelui sau Preşedintelui; 

        5.2.9. AEF  va ţine cel puţin o Adunare Generală în cursul unui an. 

        5.2.10. Adunarea Generală va fi convocată de  Preşedinte,  

Primvicepreşedinte, la propunerea Biroului executiv al AEF. 

        5.2.11. Ordinea de zi a Adunărilor Generale va include şi rapoartele de 

activitate ale membrilor investiţi cu funcţii la nivelul AEF. 

        5.2.12. Convocarea Adunării generale va fi postată pe site-ul asociației și 

va cuprinde ordinea de zi, cu cel puțin şapte zile calendaristice 

înainte de data sedinţei, care va cuprinde data, ora și locul ședinței. 

 5.2.13. Convocările adunărilor generale extraordinare, vor fi postate pe 

site-ul asociației și va cuprinde ordinea de zi, cu cel puțin şapte zile 

calendaristice înainte de data sedinţei, care va cuprinde data, ora și 

locul ședinței. 

        5.2.14 Adunarea Generală este statutară dacă la aceasta participă cel puţin 

½ plus unul din numărul membrilor. 

        5.2.15.In cazul în care, la prima convocare nu se prezintă numărul necesar 

de membrii, o nouă convocare se va face după şapte zile 

calendaristice şi va fi statutară, indiferent de numărul de membrii 

prezenţi. 

       5.2.16. Hotarârile de modificare a statulului, cele privind modul de 

organizare şi funcţionare a AEF, vor fi luate cu votul majorităţii 

simple a membrilor prezenţi şi vor fi postate pe site-ul asociației: 

www.pifca-aef.ro  . 

        5.2.17 Hotărârile privind dizolvarea sau transformarea scopului AEF 

trebuie să întrunească cel puţin două treimi din numărul de membrii 

fondatori. 

5.3. Consiliul de Conducere este alcătuit din preşedinte, primvicepreşedinte, 

secretar, trezorier şi maxim opt vicepreşedinţi, mandatul acestora fiind de 

şapte ani, cu posibilitatea de prelungire tacită 

       5.3.1. Atribuţiile sunt: 

                5.3.1.1. Asigura îndeplinirea scopurilor AEF 

                5.3.1.2. Asigura aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării 

Generale 

                5.3.1.3. Verifica bugetul, contul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul 

contabil 

                5.3.1.4. Organizează arbitrajul din cadrul AEF 

                5.3.1.5. Realizează funcţionarea departamentelor de cercetare 

specializată din cadrul AEF 

                5.3.1.6. Coordonează comisia de disciplina din cadrul AEF 

http://www.pifca-aef.ro/
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        5.3.2. Consiliul de Conducere se întruneşte ori de cate ori este necesar, la 

convocarea Preşedintelui  sau Primvicepreşedintelui AEF 

        5.3.3. Consiliul de Conducere, respectiv fiecare membru al acestuia este 

personal răspunzator pentru toate daunele produse din culpa sa în 

exercitarea funcţiei , atât faţă de terţi, cât şi faţă de AEF 

        5.3.4. Consiliul de Conducere, poate lua hotărâri valide cu votul a 

jumătate plus unu, din totalul membrilor consiliului prezenți. La 

initiaţiva Preşedintelui, acestea pot fi adoptate şi prin vot electronic. 

5.4.  Biroul executiv este format din Preşedinte,  Primvicepreşedinte, trezorier  

şi secretar executiv 

       5.4.1. Atribuţiile sunt: 

                5.4.1.1. Cu delegarea Adunării Generale, aprobă statul de funcţii; 

                5.4.1.2. Analizarea strategiei de dezvoltare şi activitatea AEF, pe care 

o supune atenţiei Consiliului de Conducere;  

                5.4.1.3. Pe baza mandatului Adunării Generale, stabileşte bugetul 

AEF; 

                5.4.1.4. Admite noi membrii în cadrul AEF, lista cărora o supune 

ratificării Adunării Generale; 

                5.4.1.5. Cooptează în conducere persoane care să ocupe interimar, 

până la alegeri,  posturile rămase vacante, atunci când este cazul, ca 

urmare a retragerii decesului sau demisiei unuia dintre cei aleşi;  

                5.4.1.6. Stabileşte graficul şi datele pentru examenle de promovare 

conform criteriilor ce trebuie să le îndeplinească membrii AEF pentru 

fiecare calitate în parte; 

                5.4.1.7. Stabileşte cuatumul cotizaţiei şi/sau altor eventuale taxe;  

                5.4.1.8. exercită orice alte atributii legale necesare bunei funcţionări a  

AEF 

                5.4.1.9. Biroul executiv are rolul de a coordona activitatea şi a duce la 

îndeplinire scopurile AEF, aşa cum acestea sunt definite în prezentul 

statut. 

      5.4.2.  Biroul executiv îşi desfăşoara activitatea în şedinţe convocate şi 

conduse de către Preşedinte, care pentru exercitarea atribuţiilor de 

execuţie va emite ordine şi decizii, în formă scrisă sau verbală 

5.5.  Presedintele AEF , are următoarle atribuţii  

       5.5.1. Este Preşedintele Consilului de Conducere; 

       5.5.2. Conduce Birou executiv; 

       5.5.3. Convoacă Adunarea Generală ori de cate ori o impune situaţia; 

       5.5.4. Angajează AEF  în actele juridice; 

       5.5.5. Militează pentru realizarea scopurilor statutare prin creerea de relaţii 

şi protocoale de colaborare cu asociaţii, instituţii cu care AEF  

intenţionează să colaboreze; 

       5.5.6. Reprezintă AEF  în relaţiile interne şi internaţionale; 
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       5.5.7. Execută atribuţiile şi hotărârile cu privire la operaţiunile 

patrimoniale, pe baza mandatului încredinţat de Adunarea Generală, 

Consiliul de Conducere, Biroul executiv; 

       5.5.8. dispune angajarea personalului AEF  prin contracte individuale de 

muncă, contracte de prestări civile etc., precum  şi încetarea relaţiilor 

juridice cu aceştia, în condiţiile legii; 

       5.5.9. Întocmeşte statul de funcţii pe care-l supune aprobării Biroului 

executiv; 

       5.5.10. Gestionează patrimoniul AEF şi îndeplineşte pentru aceasta toate 

operaţiunile necesare, pe care le supune atenţiei Biroului Executiv, la 

solicitarea acestuia; 

       5.5.11. Răspunde de emiterea certificatelor de membrii pe categorii  şi  

ştampilelor personalizate; 

       5.5.12. Organizează Consiliul ştiinţific  al AEF, pe care îl va coordona. În 

funcţiile de interesele Asociaţiei, va putea dispune înfiinţarea , 

comasarea sau redenumirea departamentelor din cadrul Consiliului 

ştiinţific; 

      5.5.13. Exercită orice alte atribuţii legale necesare bunei funcţionări a AEF 

5.6.  Secretar executiv AEF: 

       5.6.1. Este numit şi revocat de către Preşedintele AEF prin Ordin 

       5.6.2. Este membru în Biroul executiv fără drept de vot; 

       5.6.3. Îndeplineşte sarcinile stabilite de Preşedintele AEF şi Biroul 

executiv. 

5.7  Filialele AEF se vor putea organiza la cererea membrilor interesaţi, cu un 

număr minim de 15 membrii, de către Biroul executiv AEF, care va stabili 

modul şi organigrama de funcţionare. 

5.8. Cenzorul 

      5.8.1 Activitatea economico-financiară se va organiza pe baza legislaţiei 

fiscale specifice în vigoare şi este controlată de un cenzor sau o comisie 

formată din trei cenzori, ȋn funcție de numărul membrilor ȋnscriși la data 

organizării adunarii generale de alegeri sau la ȋndeplinirea condițiilor 

impuse prin Ordonanța 26/2000 modificată privind organizare asociațiilor 

și fundațiilor, respectiv 15 membri, numirea unui cenzor sau 100 de 

membri obligativitatea de a fi o comisie de cenzori. Adunarea Generală va 

numi cenzorul sau comisia de conzori în termen de cel mult trei luni de la 

constituirea AEF, pe baza ȋndeplinirii condițiilor arătate mai sus. 

       5.8.2. Mandatul cenzorului sau comisiei de cenzori este de şapte ani  

       5.8.3. Cenzorul sau comisia de cenzori are obligaţia de a controla gestiunea 

AEF, de a verifica executarea bugetului şi toate operatiunile 

economico-financiare ale AEF 

       5.8.4.  Verificarea se face anual 
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5.8.5. Cenzorul sau comisia de cenzori va întocmi rapoarte o dată pe an sau 

de câte ori o situaţie specială  impune aceasta, ori dacă organele de 

conducere ale AEF o cer. 

       5.8.6. Rapoartele cenzorului sau comisiei de cenzori se prezintă Adunării 

Generale a AEF. 

       5.8.6. Cenzorul sau comisia de cenzori poate cere convocarea Adunării 

Generale pentru discutarea unor probleme urgente. 

 

Cap. VI . Dispozitii finale 

 

6.1. Folosirea mijloacelor materiale şi băneşti se face corespunzator, cu 

respectarea normelor financiare legale in vigoare. 

6.2. Personalul AEF va fi angajat de catre Preşedintele AEF, în baza unor 

contracte de muncă sau de prestă servicii, convenţii sau contracte civile, 

contracte de colaborare pe proiecte etc., cu respectarea legislaţiei în 

vigoare. 

6.3. AEF  pentru realizarea proiectelor propuse va putea semna protocoale de 

colaborare şi cu alte instituţii care pot să contribuie  la realizarea scopului 

statutar cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

6.4. Lichidarea patrimoniului AEF  se face potrivit prevederilor  legislaţiei din 

domeniu in vigoare 

6.5 AEF  isi inceteaza activitatea in baza Hotararii Adunarii Generale ,  cu 

respectarea prevederilor Legii  nr. 246 din 18 iulie 2005, in cazul in care 

acesta se va dizolva 

6.6. Asociaţia se va dizolva în următoarele cazuri: 

         6.6.1. Imposibilitatea realizării scopului; 

         6.6.2. Hotărârea Adunării Generale; 

6.7. Asociaţia are dreptul la insemne proprii şi poate fi identificată în 

documentele emise şi sub denumirea prescurtată „AEF” ROMÂNIA 

6.8. Prezentul Statut se completează cu prevederile Legii  nr. 246 din  18 iulie 

2005, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii 

 

Notă: 

Potrivit art. III din actul adiţional 2/17.01.2010 şi a închierii civile nr. 42/30 

ianuarie 2009, pronunţată de Judecătoria Timişoara,  prezentul 

reprezintă statutul actualizat „AEF”  aflat în vigoare.  

Statutul conține modificările din actul adițional, aprobat de instață prin 

încheierea civilă nr. 9726/9 iulie 2013 
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CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ 

al experților tehnici judiciari, evaluatorilor sau specialiștilor din domeniul 

topografiei, cadastrului și geodeziei, membrii ai Asociației Evaluatorilor 

Funciari din România „AEF” ROMÂNIA 

  

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. Codul de etică şi deontologie profesională al experților tehnici 

judiciari, evaluatorilor sau specialiștilor, din domeniul topografiei, 

cadastrului și geodeziei, membrii ai Asociației Evaluatorilor Funciari din 

România, este elaborat în conformitate cu Legea nr. 208/2010 pentru  

modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind 

organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară și a 

Ordinului nr. 107/2010, pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea 

sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt 

stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului 

Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate 

în domeniul cadastrului, calitatea de specialist în domeniul topografiei, 

cadastrului și geodeziei, reglementează procedura de dobândire din partea 

Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară a calității de specialist și a 

Statutului Asociației Evaluatorilor Funciari din România „AEF” România ca 

organism profesional care promovează interesele calității de expert/specialist 

din domeniul  topografiei, cadastrului și geodeziei, numit în continuare „COD” 

și se adresează membrilor Asociației Evaluatorilor Funciari din România, 

„AEF” ROMÂNIA, numită în continuare „AEF”.  

Art. 2. „CODUL” reglementează buna conduită a experților tehnici judiciari, 

evaluatorilor sau specialiștilor din domeniul topografiei, cadastrului și geodeziei 

și are rolul de a preciza principiile, responsabilităţile şi procedurile astfel încât 

activitatea specifică să se desfăşoare în conformitate cu exigenţele, cu 

principiile etice acceptate pentru o activitate care are ținta de a asigura 

caracterul de importanță națională a domeniului abordat. 

Art.3. (1) Buna conduită în activitatea de expert tehnic judiciar, evaluator 

sau specialist, se referă la:  

(a) respectarea  dispozițiilor legale, a metodologiilor, a normelor tehnice, a 

regulamentelor și a instrucțiunilor elaborate sau avizate de Agenția Națională de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară cât și a celorlalte legi și reglementări legale în 

vigoare;  

(b) respectarea principiilor bunei practici ştiinţifice în domeniu;  

(c) asumarea responsabilităţilor.  

(2) Buna conduită în activitatea experților tehnici judiciari, evaluatorilor 

sau specialiștilor, exclude:  
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a) ascunderea sau înlăturarea rezultatelor nedorite;  

b) confecţionarea de rezultate;  

c) înlocuirea rezultatelor cu date fictive;  

d) interpretarea deliberat distorsionată a rezultatelor şi deformarea concluziilor;  

e) prezentarea deliberat deformată a rezultatelor;  

f) introducerea de informaţii false în expertizele tehnice elaborare, rapoartele de 

evaluare  sau  documentațiile de specialitate;  

g) nedezvăluirea conflictelor de interese;  

h) lipsa de obiectivitate în prezentarea rezultatelor şi nerespectarea condiţiilor 

de confidenţialitate;  

(3) Experții tehnici judiciari, evaluatorii sau specialiștii au 

responsabilităţile conferite de legislaţia din domeniu.  

(4) Buna conduită în cadrul „AEF” se asigură în conformitate cu 

reglementările internaţionale din domeniu, cu legislaţia Uniunii Europene şi cu 

regulile de etică ale profesiilor în care acționează, în vederea realizării 

obiectivelor și îndeplinirea mandatului încredințat de Instanță sau clienți. 

Fiecare expert tehnic judiciar, evaluator sau specialist,  prin activitatea 

desfășurată, poate contribui la realizarea calității actului de justiţiei din 

România, privind transparenţa, imparţialitatea şi independenţa actului de 

justiţie, dar și la creșterea prestigiului profesional din domeniul topografiei, 

cadastrului și geodeziei. 

 

CAPITOLUL 2. TERMENI DE BAZĂ  

 

Art. 3. In sensul prezentului COD, termenii de bază sunt definiţi astfel:  

a) evaluarea analiza exhaustivă a imobilului, așa cum este definit el de 

legislația în vigoare care nu se rezumă doar la stabilirea unei valori ci semnifică 

o analiză a tuturor elementelor care definesc cele trei funcții ale cadastrului: 

tehnic, economic și juridic  

b) exhaustív care tratează un subiect epuizându-l; în întregime; complet. 

Sursa:NODEX (2002) 

c) funciar care se referă la proprietatea particulară asupra pământului sau 

la averi imobiliare. Sursa:DEX ’98 

d) Ca sinteză putem aprecia că din asociația noastră pot face parte toți cei 

care se încadrează în una din calitățile de expert, evaluator sau specialist, 

dobândită din punct de vedere profesional și dovedită pe baza 

autorizațiilor/atestatelor/diplomelor obținute în vederea efectuării evaluării 

exhaustive conform definițiile consacrate de legislația ȋn vigoare, referitoare la 

imobil. 

http://dexonline.ro/surse
http://dexonline.ro/surse
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e) expertiza - cercetare ştiinţifică a unor fapte sau împrejurări ale cauzei, 

efectuată de către o persoană cu cunoştinţe de specialitate în scopul aflării 

adevărului, în cadrul şi cu respectarea dispoziţiilor legale; 

f) documentația cadastrală – actul de constatare a situației reale din 

teren, conform art. 258, alin.8 din Codul Fiscal; 

g) identificarea imobilului - analizarea exhaustivă a imobilului care are 

două componente, partea de teren unde se derulează inspecția de la fața locului 

în care expertul/specialistul împreună cu părțile/proprietarul efectuează 

măsurătorile, culege informații specifice domeniului topo-cadastral și partea de 

birou unde pe baza documentelor existente precum documentații cadastrale, 

extrase de carte funciară pentru informare, planuri de amplasament și 

delimitare, decrete de exproprieri, legi, Hotărâri ale Guvernului, Hotărâri 

Judecătorești, ordine de transfer etc., verifică și validează sau invalidează 

amplasamentul conform datelor tehnice; 

h) persoana autorizată să execute lucrări de cadastru este persoana 

care realizează o activitate de interes public, împuternicită să constate situația 

existentă la teren; 

i) interes public - acel interes care implică garantarea și respectarea de către 

instituțiile și autoritățile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime 

ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, legislația internă și tratatele 

internaționale la care România este parte, precum și îndeplinirea atribuțiilor de 

serviciu, cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității 

cheltuirii resurselor. 

j) informația de interes public - reprezintă orice informație care privește 

activitățile sau care rezultă din activitățile unei autorități publice ori instituții 

publice, indiferent de suportul ei. 

k) buna practică – respectarea ansamblului de acte normative care 

reglementează buna conduită în realizarea obiectivelor pe care la are de 

îndeplinit în cadrul operațiunilor de realziare a expertizelor tehnice judiciare sau 

documentații tehnice de specialitate conform principiilor generate de cercetarea 

ştiinţifică și practica din domeniu;  

l) conflict de interese – situaţia de incompatibilitate în care se află un expert 

tehnic judiciar, evaluator sau specialist conform  precizărilor din Codul de 

Procedură Civilă;  

m) confidenţialitate – păstrarea secretului asupra activităților derulate;  

n) eroare – eroare neintenţionată, datorată insuficienței informări, 

insuficientei practici profesionale, neglijenţei profesionale sau entuziasmului 

ştiinţific sau profesional exagerat;  

o) normă legală – prevedere legală care restrânge libertatea în cercetarea 

ştiinţifică sau tehnică în sensul respectării legilor în vigoare; 
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p) standard ştiinţific normă sau ansamblu de norme care reglementează 

buna conduită în cercetarea ştiinţifică sau realizarea documentațiilor specifice 

pe care se bazează elaborarea expertizelor tehnice judiciare; 

Art.4.Scopul prezentului cod constă în stabilirea regulilor privind integritatea 

morală a experților tehnici judiciari, evaluatorilor sau specialiștilor şi 

conduita pe care aceștia trebuie să o aibă, precum şi informarea publicului 

asupra comportamentului la care este îndreptăţit să se aştepte din partea 

acestora. 

Art.5.Prezentul cod se aplică experților tehnici judiciari, evaluatorilor și 

specialiștilor din domeniul topografiei, cadastrului și geodeziei, membri 

„AEF”. 

 

CAPITOLUL 3. PRINCIPII  

 

Art. 6. Libertatea îndeplinirii calității de expert tehnic judiciar, evaluator sau 

specialist se asigură prin:  

(a) accesul liber la sursele de informare;  

(b) schimbul liber de idei;  

(c) neamestecul factorului politic în activităţile din domeniul profesional 

abordat;  

Art.7. (1) Onestitatea expertului tehnic judiciar, evaluatorului sau 

specialistului faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi experți tehnici 

judiciari, evaluatori sau specialiști constituie un principiu etic de bază pentru 

buna conduită în derularea activității din domeniul topografiei, cadastrului și 

geodeziei. Necinstea poate conduce la o imagine nepotrivită a experților 

tehnici judiciari, evaluatorilor sau specialiștilor şi poate altera încrederea în 

activitatea derulată.  

(2) Integritatea experților tehnici judiciari, evaluatorilor sau specialiștilor 

asigură respectarea profesiei în ansamblul ei și conduce la aprecierea de care are 

nevoie.  

(3) Autocenzura propriilor rezultate poate conduce la eliminarea erorilor.  

(4) Responsabilitatea privind lipsa de onestitate revine deopotrivă experților 

tehnici judiciari, evaluatorilor sau specialiștilor, a organismelor din care 

aceștia fac parte dar și a autorităților responabile din domeniu. 

Art. 8.(1) Cooperarea şi colegialitatea experților tehnici judiciari, 

evaluatorilor sau specialiștilor, reprezintă o protecţie faţă de posibilele erori, 

asigurând transparenţa rezultatelor şi conducând la creşterea valorii și calității 

expertizelor sau documentațiilor elaborate.  

(2) Cooperarea trebuie să permită schimbul de idei, criticile reciproce, 

verificarea reciprocă a rezultatelor etc.  
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Art. 9. (1) Datele primare care au condus la elaborarea expertizelor sau 

documentațiilor de specialitate trebuie păstrate în condiţii de siguranţă, pe toată 

durata stabilită de reglementările legale în domeniu;  

(2) Datele primare utilizate la elaborarea rapoartelor de expertiză sau 

documentațiilor de specialitate trebuie să permită reproductibilitatea rezultatelor 

și de alți experți desemnați în aceeași cauză.  

Art.10. Datele contradictorii, diferenţele de concepţie experimentală sau de 

practică, diferenţele de interpretare a datelor, diferenţele de opinie sunt factori 

specifici cercetării – dezvoltării care trebuie să stea la baza elaborării 

expertizelor, nu constituie abateri de la buna conduită în procedurile de 

elaborare a rapoartelor  de expertiză în mod special.  

Art.12. Eliminarea conflictelor de interese constituie un mecanism de diminuare 

a influenţelor nedorite asupra efectuării rapoartelor de expertize sau a 

documentațiilor de specialitate.  

Art.13. Neaplicarea procedurilor, a normativelor tehnice de specicalitate și a 

prevederilor legislative  în vigoare la elaborarea rapoartelor de expertiză sau a 

documentațiilor de specialitate reprezintă o încălcare a CODULUI, aspect care 

conduce la aplicare sancțiunilor prevăzute de legislaţia juridică în domeniu. 

 

CAPITOLUL 4. STANDARDE  

 

Art.14.(1) Respectarea standardelor ştiinţifice, metodologiilor, normelor, 

regulamentelor și instrucțiunilor elaborate de Agenția Națională de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară, precum și celelalte dispoziții legale în vigoare, constituie 

o garanţie a bunei conduite în activitatea din domeniul topografiei, cadastrului și 

geodeziei.  

(2) Activitatea de realizare a expertizelor tehnice judiciare sau documentațiilor 

de specialitate din domeniul topografiei, cadastrului și geodeziei reclamă, în 

mod obligatoriu, un stil de muncă sau un model de conduită care implică, 

deopotrivă:  

a) seriozitate în alegerea şi tratarea temei de rezolvat;  

b) responsabilitate profesională, morală şi socială;  

c) respect faţă de muncă, faţă de tema abordată, faţă de expert tehnic judiciar, 

evaluator sau specialist;  

d) sinceritate şi modestie;  

e) cooperare sinceră, corectă în cadrul colectivului/echipei de lucru atunci când 

situația o impune;  

f) respectarea ierarhiilor, respectiv a statutelor şi rolurilor în procesul de 

elaborare a expertizelor sau documentațiilor de specialitate;  
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g) comunicarea rezultatelor obținute după o prealabilă şi serioasă verificare a 

acestora, comunicare ce trebuie să aibă caracter de corectitudine şi valoare 

ştiinţifică.  

(3) Principalele standarde ştiinţifice generale care trebuiesc avute în vedere 

la elaborarea expertizelor tehnice judiciare, a rapoartelor de evaluare sau 

documentațiilor tehnice de specialitate exclud: 

(a) ascunderea sau înlăturarea rezultatelor nedorite;  

(b) confecţionarea de rezultate;  

(c) înlocuirea rezultatelor cu date fictive;  

(d) interpretarea deliberat distorsionată a rezultatelor şi deformarea concluziilor;  

(e) prezentarea deliberat deformată a rezultatelor altor experți tehnici judiciari, 

evaluatori sau specialiști;  

(f) introducerea de informaţii false în rapoarte sau documentații tehnice de 

specialitate elaborate;  

(g) nedezvăluirea conflictelor de interese;  

(h) lipsa de obiectivitate în elaborarea expertizelor sau documentații tehnice de 

specialitate şi nerespectarea condiţiilor de confidenţialitate etc.;  

(i) nerecunoaşterea metodologiilor şi a normelor tehnice specifice ca sursă de 

informare;  

(j) nerecunoaşterea erorilor proprii;  

(k) difuzarea rezultatelor proprii într-o manieră iresponsabilă, cu exagerări şi 

repetări;  

(l) împiedicarea unor experți tehnici judiciari, evaluatori sau specialiști, în 

activitatea lor sau favorizarea altora;  

(m) cercetări cu caracter paralel care urmăresc subminarea unei activităţi 

autentice de elaborarea rapoartelor de expertiză sau documentații tehnice de 

specialitate;  

(n) comunicarea unor rezultate incorecte, false din punct de vedere teoretic sau 

oferirea unor produse nesemnificative, inutile sau periculoase. 

 

CAPITOLUL 5. RESPONSABILITĂŢI  

 

Art.15. În cadrul „AEF”, în baza statutului, Biroul executiv asigură 

funcționarea comisiei de disciplină, care are rolul de a urmări aplicarea codului 

deontologic. 

Art.16. Conducerea „AEF” precum şi experți tehnici judiciari, evaluatori sau 

specialiști, înscrişi în „AEF” poartă responsabilitatea pentru respectarea 

normelor şi valorilor etice din domeniul topografiei, cadastrului și geodeziei.  

Art.17. Autorii expertizelor tehnice judiciare, rapoartelor de evaluare a 

imobilelor sau documentațiilor sunt responsabili, individual sau colectiv, în 

cazul în care lucrările au fost elaborate de un colectiv de elaborare,  pentru 

corectitudinea lor. Calitatea de autor onorific nu este acceptată.  
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Art.18. Conducerea „AEF” precum şi experți tehnici judiciari, evaluatori sau 

specialiști au datoria de a sesiza instituţiile statului atunci când constată că 

rezultatele activități din domeniu au un efect negativ asupra societăţii.  

 

CAPITOLUL 6 CERINŢE GENERALE PENTRU O CONDUITĂ ŞI UN 

COMPORTAMENT INTEGRU  

 

Art.19 Pentru îndeplinirea calităților conferite de pregătirea profesională și sau 

de autoritățile Statului în domeniu de reglementare şi pentru aplicarea 

principiilor legalităţii, integrităţii morale, competenţei şi responsabilităţii 

profesionale, eficienţei, obiectivităţii, tratamentului imparţial şi transparenţei, 

membrii „AEF” au următoarele obligaţii:  

a) Să fie loiali principiilor morale și deontologice ale profesiei;  

b) Să fie sinceri, corecți şi onești în îndeplinirea temelor pe care le au de 

rezolvat;  

c) Să nu ofere şi să nu pretindă recompense pentru îndeplinirea obiectivelor pe 

care le au de rezolvat;  

e) Să nu se implice în activităţi sau înţelegeri, direct sau prin membri de familie, 

care să dea naştere la conflicte de interese;  

g) Să aibă un comportament şi un limbaj civilizat faţă de toate persoanele cu 

care vin în contact, în vederea desfășurării activităților pe care le au de rezolvat;  

h) Să dovedească spirit de echipă şi solidaritate faţă de colegi, respectând 

drepturile şi demnitatea fiecăruia;  

i) Să nu se lase influenţați de interese personale, de presiuni sau influenţe 

externe în îndeplinirea activităților pe care trebuie să le deruleze;  

j) Să păstreze confidenţialitatea operaţiunilor efectuate, a documentelor şi 

informaţiilor care au acest regim şi de care iau cunoştinţă, prin exercitarea 

mandatului încredințat de Instanțele de Judecată sau de către clienți;  

k) Să respecte standardele ştiinţifice menţionate la capitolul 4. 

 

CAPITOLUL 7 OBLIGAŢII DE NATURĂ PROFESIONALĂ  

 

Art. 20 Membrii „AEF” trebuie să aducă la îndeplinire, la termen şi în mod 

corect, temele pe care le au de abordat, prin:  

a) Aplicarea normelor legale în vigoare, a procedurilor şi a studiilor de 

specialitate, înţelegerea şi aplicarea acestora la activitatea pe care o desfăşoară;  

b) Solicitarea de asistenţă ori de câte ori situația o  impune;  

c) Îmbogăţirea continuă a cunoştinţelor şi competenţelor profesionale;  

Art. 21 În desfăşurarea activităţii sale, fiecare membru „AEF” are următoarele 

obligaţii:  
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a) Să cunoască şi să aplice corect prevederile/reglementările legale şi 

procedurile din domeniu de activitate în vigoare;  

b) Să se asigure că acţiunile întreprinse sunt înţelese corect;  

c) Să îşi dezvolte cariera profesională din punct de vedere științific, pe baza 

noutăților în domeniu;  

 

CAPITOLUL 8 ABATERI ŞI SANCŢIUNI  

 

Art. 21. (1) Sesizările cu privire la conduita profesională necorespunzătoare se 

înregistrează la comisia de disciplină „AEF”.  

(2) Cazurile de conduită a membrilor „AEF” necorespunzătoare se vor constata 

de o comisie de arbitraj care are rolul de a efectua ancheta, formată din persoane 

anume desemnate (grup de 3 arbitri) la propunerea Președintelui sau 

Primvicepreședintelui „AEF”.  

(3) Persoana care face obiectul unei sesizări, precum şi persoana care a depus 

sesizarea nu pot face parte din comisia de arbitri.  

(4) Documentele şi raportul comisiei de arbitraj se păstrează în arhiva Biroului 

executiv „AEF”.  

Art. 22. (1) Conduita profesională necorespunzătoare se constată în două etape 

succesive, ancheta şi investigaţia.  

(2) Comisiile de arbitraj sunt aprobate de biroul executiv, la propunerea 

Președintelui sau Primvicepreședintelui „AEF”.  

Art. 23. (1) Ancheta reprezintă prima etapă şi are rolul de a constata faptele 

referitoare la conduita necorespunzătoare.  

(2) Ancheta se declanşează în urma unei sesizări şi se desfăşoară într-o perioadă 

de timp de 30 zile, după informarea în scris a persoanei/persoanelor vizate, care 

au calitatea de membru „AEF”. Informarea trebuie să se refere asupra 

motivelor conduitei necorespunzătoare şi asupra documentelor existente.  

(3) Audierea persoanei vizate este obligatorie.  

(4) Ancheta se încheie cu un raport al comisiei de arbitraj, din care trebuie să 

rezulte dacă cele sesizate au temei sau nu. Raportul se înaintează Biroului 

executiv „AEF” care, pentru situații întemeiate îl trimite comisiei de 

investigație.  

Art. 24. (1) Investigaţia se declanşează pe baza raportului comisiei de arbitraj, 

avizat de Biroul Executiv „AEF”.  

(2) Pe durata investigaţiei se realizează audieri, înregistrări de probe etc.  

(3) Investigaţia se desfăşoară asigurând protecţia persoanei vizate şi a persoanei 

care a depus sesizarea, urmărindu-se nealterarea încrederii în calitatea de expert 

tehnic judiciar, evaluator sau specialist.  

 (4) Investigaţia se încheie cu un raport al comisiei de investigaţie, care se 

transmite Biroului Executiv „AEF”. Pentru cazurile de conduită 
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necorespunzătoare dovedite, raportul trebuie să conţină recomandări şi 

propuneri de sancţionare.  

(5) Biroul executiv „AEF” comunică persoanei vizate rezultatul investigaţiei şi 

sancţiunile propuse.  

Art.25. (1) Biroul executiv „AEF”, la recomandarea Comisiei de investigație  

poate propune aplicarea uneia din următoarele sancţiuni:  

(a) Mustrarea; 

(b) Avertismentul; 

(c) Interdicţia de a exercita activitatea de expert tehnic judiciar, 

evaluator sau specialist, în numele AEF, pe o perioadă de la o lună la 

un an; 

(d) Excluderea din AEF, în funcţie de gravitatea abaterii. 

(2) Măsurile disciplinare se iau motivat şi se comunică în scris părţii 

interesate. După ce devin definitive, se postează pe site-ul „AEF” pentru 

aducerea la cunoștința publicului larg;  

Art. 26. Sancţiunile prevăzute la art. 25 nu absolvă pe cei vinovaţi de aplicarea 

altor reglementări juridice în vigoare.  

 

CAPITOLUL 9  DISPOZIŢII FINALE  

 

Art.27. CODUL DE CONDUITA ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE 

PROFESIONALĂ înlocuiește Codul deontologic aflat în vigoare intră în 

vigoare la data aprobării lui prin Ordin de către Președintele „AEF” și va fi 

postat pe site-ul „AEF”, pentru aplicare. 
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