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ABSTRACT: Realization of final plot plan at national level. In order to rational
exploitation of land it is necessary to be represented to be as well known as size, content and
form in their geographical expression. On this line preparing this plot plans aims creating
resolutions  and other legal documents related to the ownership, issue decisions inspection
of the property change cadastral boundaries of the municipality, changing the type of plot
limit, etc. The progress made in recent years in the field of cadastre require addressing this
issue from a modern perspective, namely that of structuring information in accordance with
the methods and instruments used ultimate goal being the completion of the work for making
plot plans at national level.
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1. Introducere

În toate timpurile la baza tuturor
civilizaţiilor şi a stabilităţii instituţiilor a stat
proprietatea asupra terenurilor. Statutul
proprietăţii s-a transformat în timp de la
simpla ocupare a solului până la formele cele
mai moderne, cunoscute astăzi. Statul a
căutat întotdeauna să cunoască şi să se
informeze bine asupra întinderii,
caracteristicilor şi repartizării proprietăţilor
private sau publice. Astfel, s-a ajuns la
necesitatea reprezentării pe planuri,
descrierii şi consemnării în registre a
limitelor şi a proprietăţilor membrilor
societăţii.

2. Planul parcelar

În ţara noastră aplicarea legilor proprietă
ii prin recunoaşterea vechilor amplasamente
pe care urmau să fie puşi în posesie,
confirmarea proprietarilor ca fiind foştii
deţinători ai acestor amplasamente şi
punerea în posesie  efectivă s-au făcut având
la temelie memoria unor persoane mai în
vârstă, cooptaţi ca membri ai comisiilor
locale şi, în marea majoritate a cazurilor,

fără ca primăriile să aibă  specialişti cu
minimă pregătire în domeniu, fără a avea
dotarea cu aparatura minimală necesară
(ruletă).

Planul parcelar este reprezentarea grafică
a unei tarlale care conţine limitele tuturor
imobilelor din tarla şi detaliile stabile din
teren ce o definesc, acesta transformându-se
în plan cadastral după recepţia si atribuirea
numerelor cadastrale de către oficiul
teritorial de cadastru şi publicitate
imobiliară. 

3. Realizarea planurilor parcelare

În urma împroprietăririi pe baza legii nr.
18 din 1991, în foarte multe zone ale ţării (în
special în partea extracarpatică, unde nu au
existat planuri înaintea regimului comunist),
a apărut necesitatea şi obligativitatea (în
sarcina Primăriilor) de întocmire a acestor
planuri parcelare.

Etapele care concură la realizarea unei
lucrări tehnice de întocmire a unui plan
parcelar se pot clasifica în două mari
categorii şi anume: etapa de teren şi etapa de
birou.

Etapa de teren cuprinde aspectele
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Fig. 1. Identificarea tarlalei

referitoare la:
  – preluarea amplasamentului obiectivului

prin: o identificarea unităţii adminis-
trativ teritoriale din care face parte
tarlaua în cauză; o identificarea tarlalei
în cauză  şi a limitelor acesteia; o
identificare a punctelor reţelei geodezice
existente în zonă;

  – real izarea  măsurător i lor  aferente
reţelelor geodezice, topografice şi
radierea punctelor de detaliu.
Etapa de birou cuprinde aspectele

referitoare la:
  – prelucrarea măsurătorilor;
  – realizarea documentaţiilor scriptice;
  – realizarea documentelor grafice;
  – corelarea informaţiilor conţinute de

schiţele de punere în posesie cu titlurile
de proprietate;

  – verificarea corectitudinii lucrărilor
realizate;

  – întocmirea documentaţiei cadastrale
finale.

 

3.1. Identificarea tarlalelor cu ajutorul
planurilor cadastrale 

Tarlaua reprezintă 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.

Parcela este unitatea cadastrală de bază,
şi la rândul ei poate conţine subparcele
(atunci când diferă categoriile de folosinţă).

Planurile cadastrale  georeferenţiate au
fost folosite printre altele la identificarea
tarlalelor situate in extravilanul localităţilor
pentru a uşura munca în teren şi pentru a
avea o evidenţă a măsurătorilor efectuate.

3.2. Realizarea şi prelucrarea
măsurătorilor

După identificarea şi realizarea reţelei de
sprijin pentru ridicările topografice aferente
unităţii administrativ-teritoriale, se începe
efectuarea măsurătorilor pentru fiecare tarla
în parte.

Măsurătorile sunt realizate cu aparate de
precizie fie staţii totale fie aparatură GPS

utilizându-se tehnologia ROMPOS iar
prelucrarea datelor se face informatizat, prin
intermediul softurilor de specialitate.

3.3. Realizarea documentaţiei scriptice şi
a documentelor grafice

În ceea ce priveşte prelucrarea grafică a
datele se poate spune  că aceasta  constă în
structurarea informaţiei pe categorii de
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Fig. 2. Prelucrarea datelor 

Fig. 3.  Plan parcelar

elemente măsurate în teren, gestiunea datelor
făcându-se pe straturi tematice preluate de la

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară (A.N.C.P.I.).

Planurile parcelare trebuie să conţină
următoarele elemente: 
  – reţeaua de drumuri de exploatare

agricolă, ridicate topografic indiferent de
lăţimea lor;

  – semne convenţionale; 
  – detalii naturale (râuri, canale etc.); 
  – detalii antropice (împrejmuiri, garduri

dacă există); 
  – parcelele, numărul acestora, numele

proprietarilor; 

  – dimensiunile, suprafeţele şi vecinătăţile
parcelelor; 

  – tabelul parcelar care conţine numărul
parcelei în cadrul tarlalei respectiv
numărul cadastral atribuit de către
Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară  (O.C.P.I.) fiecărei parcele;

  – denumirea toponimică a tarlalei şi
categoria de folosinţă;

  – punctele topografice vechi şi noi folosite
pentru lucrarea respectivă
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3.4. Întocmirea documentaţiei cadastrale
finale necesară introducerii în baza de

date a A.N.C.P.I.

Documentele necesare obţinerii avizului
O.C.P.I. în ceea ce priveşte intrarea în baza
de date a planului parcelar final sunt
următoarele: 
  – Cererea de informaţii pentru întocmirea

planului parcelar în vederea atribuirii
numerelor cadastrale conform anexei 22;

  – Cererea de recepţie a planului parcelar;
  – Memoriul tehnic, conform anexei 10; 
  – Tabelul parcelar;
  – Planul parcelar final; 
  – Calculul suprafeţelor pentru fiecare

parcela aferentă tarlalei în cauză;
  – Inventarul de coordonate;
  – Carnetul de teren;
  – Schiţa de reperaj;
  – Ti t lur i le  de  p r opr ieta te aferen te

parcelelor  în format analogic şi digital;
  – Fisierele .dxf   i Corp Proprietate în

format digital.
Asistenţii registratori din cadrul

O.C.P.I., verifică autenticitatea documentelor
depuse şi  efectuează operaţiunea de intrare
în baza de date a planului parcelar. 

Înscrierea în Cartea Funciară a
imobilelor se realizează în conformitate cu
legislaţia în vigoare astfel, proprietarul
fiecărei parcele din cadrul tarlalei
recepţionate trebuie să depună doar
eventualele acte succesorale, o copie a
planului parcelar avizat de O.C.P.I. însoţită
de   tabelul   parcelar   aferent şi o cerere de

înscriere în Cartea Funciară. După recepţie
 beneficiarului i se eliberează încheierea de
carte funciară şi extrasul de carte funciară
pentru informare.

4. Concluzii

Întocmirea planurilor parcelare la nivel
naţional presupune efectuarea de măsurători
cadastrale, geodezice şi topografice pe baza
cărora să se asigure  determinarea exactă a
teritoriilor cadastrale, înregistrarea
imobilelor şi a dreptului de proprietate
într-un sistem de carte funciară la nivel
naţional.

Primăriile nu au întocmit planuri
parcelare din mai multe motive, unul dintre
acestea fiind lipsa banilor ca să angajeze
specialişti sau pentru a conrtacta persoane
fizice autorizate care să execute aceste
lucrări. Astfel, punerile în posesie s-au făcut
pe baza unor „planuri parcelare” care erau de
fapt nişte schiţe făcute pe-un caiet, şi care nu
aveau la bază un plan cadastral, deoarece
acestea, până nu foarte demult, reprezentau
secrete de serviciu, oficiile de cadastru
oferind contra cost autorizaţilor (şi exclusiv
acestora) copii ale acestor planuri, folosite ca
plan de încadrare în zonă în documentaţiile
cadastrale. 

Având în vedere toate acestea, este
necesară luarea unor măsuri urgente,
coerente,  pentru deblocarea situaţiei create
în cazul terenurilor situate în extravilanul
localităţilor 
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