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ABSTRACT: Record optimization of transactions of Cadastre and Land Book. Since
ancient times people have needed records carrying information on the various activities
considered critical. At first these records are kept private for each family following that with the
development company to take them centrally. The man was shown good ground, it is not of
particular interest to the owners but the form of state organization to obtain tax, which is why
in this paper the author intends to present both evolution and current level of computerization
of operations and Land Book
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INTRODUCERE
Cadastrul general este sistemul unitar şi
obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi
juridică prin care se realizează identificarea,
înregistrarea, reprezentarea pe hărţi şi planuri
cadastrale a tuturor terenurilor, precum şi a
celorlalte bunuri imobile de pe întreg teritoriul
ţării, indiferent de destinaţia lor şi de proprietar1.
Noţiunea de carte funciară2 apare ca un
registru oficial şi public care descrie imobilele şi
cuprinde arătarea drepturilor reale ce au ca obiect
aceste bunuri, precum şi drepturile personale,
faptele sau alte raporturi juridice în legătură cu
acestea, dar numai în cazurile expres prevăzute
de lege. Ea constituie punctul central al
raporturilor juridice prin care drepturile reale se
constituie, transmit, modifică sau se sting şi are
sarcina de a da informaţii complete şi sigure
asupra condiţiilor de drept privind aceste imobile.
Aceste informaţii se referă la individualizarea
bunului imobil şi la conţinutul său, la identitatea
persoanei fizice sau juridice îndreptăţite să
exercite un drept asupra bunului, la titlul pe care
se întemeiază dreptul, la unele îngrădiri ale
exercitării dreptului datorită situaţiei personale a
titularului, la sarcinile ce grevează titlul înscris
etc.
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SCURT ISTORIC PRIVIND EVOLUŢIA
CADASTRULUI ŞI A CĂRŢII FUNCIARE
Cărţile funciare au fost introduse, pentru
prima dată în Austria, din ordinul împăratului
Iosif al II-lea, în vederea aşezării pe baze real
topografice a impozitului funciar, care în acea
vreme constituia principalul venit al imperiului
austriac3, şi după aceea şi în alte ţări europene.
În prezent, acest sistem de publicitate se aplică
în Austria, Germania, Elveţia, Ungaria, Cehia,
Slovacia, fosta lugoslavie, în unele teritorii din
Polonia, Italia, în perioada interbelică în
Anglia, şi parţial în coloniile britanice.
Pe teritoriul ţării noastre, cărţile funciare
au fost introduse în Transilvania şi Bucovina,
în mod treptat, după cum urmează:
– 1794 – în fostele regiuni grănicereşti;
– 1855 – în teritoriile unde se aplicã dreptul
maghiar;
– 1870 – în teritoriile supuse Codului civil
austriac, inclusiv în Bucovina.
Cărţile funciare din Transilvania au fost
reglementate de legislaţia austriacă în unele
localităţi, şi de legislaţia ungară în altele.
Avându-se în vedere avantajele acestui
sistem, s-a preconizat introducerea cărţilor
funciare pe întregul teritoriu al României,
Cărţile funciare fiind întocmite şi numerotate
pe comune, oraşe şi municipii. Cărţile funciare
3

Teritoriul Transilvaniei şi cel al Ungariei au fost măsurate
în doar 3 ani şi jumătate, cu indicarea numerelor topografice
ale tuturor parcelelor, lucrare care a stat la baza întocmirii
cărţilor funciare;
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privitoare la imobilele din aceeaşi comună, oraş,
sau municipiu, alcătuiesc registrul funciar al
acelei unităţi administrative. Dacă o comună este
alcătuită din două sau mai multe sate, cărţile
funciare se numerotează pe sate, fiecare având un
registru funciar propriu.
Evoluţia activităţii de cadastru în România a
cunoscut o serie de etape marcate de evoluţia
istorică şi politică a ţării:
– Etapa de pionierat a cadastrului în
provinciile româneşti, etapă în care
activităţile de cadastru împreună cu cărţile
funciare au debutat în 1794 pe o parte a
teritoriului României după sistemul folosit în
fostul imperiu Austro-Ungar;
– Etapa de după primul război mondial (1919 1933) unde activitatea de cadastru s-a limitat
la măsurarea moşiilor şi parcelarea lor pentru
împroprietăririle care au fost făcute după
primul război mondial;
– Etapa începerii cadastrului funciar modern şi
unificării Cărţilor Funciare (1933 - 1955)
dată de L23/1933 privind organizarea unui
cadastru general şi o publicitate imobiliară
modernă;
– Etapa sistemelor de evidenţă funciară şi de
cadastru funciar care debutează în anul 1955
odată cu apariţia Decretului nr. 280/1955 şi
Hotărârii de guvern nr.1240/1955 privind
organizarea şi executarea
„evidenţei
funciare” cu scopul principal de a servi la
comasarea terenurilor agricole în acţiunea de
colectivizare a agriculturii;
– Etapa modernă a lucrărilor de cadastru, etapă
în care tot personalul unităţilor de cadastru a
fost implicat în aplicarea Legii nr. 18/1991
referitoare la retrocedarea proprietăţilor.
OPTIMIZAREA LUCRĂRILOR DE
VERIFICARE ŞI RECEPŢIE A
DOCUMENTAŢIILOR CADASTRALE
În procesul de întocmire a documentaţiilor
pentru lucrări de specialitate în domeniul
cadastrului este nevoie de obţinerea unor fişiere
standard pentru stocarea informaţiilor din fişa
corpului de proprietate şi pentru stocarea
coordonatelor pe conturul proprietăţii4.
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Modulele aplicaţiei „GENERARECP
1.0.17” facilitează obţinerea acestor fişiere întrun format standard, care să permită încărcarea
şi validarea lor de către inspectorii Oficiilor de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Aplicaţia GenerareCP.msi este destinată
persoanelor fizice/juridice autorizate să execute
lucrări de specialitate în domeniul cadastrului
pe teritoriul României.
Aceste fişiere obţinute prin intermediul
aplicaţiei de faţă trebuiesc predate la Oficiile de
Cadastru şi Publicitate Imobiliara odată cu
documentaţia propriu-zisă realizată pentru
bunurile imobile ale căror proprietari au
solicitat realizarea de lucrări cadastrale.
Apl i caţia permite i n t r oducer ea
informaţiilor cadastrale referitoare la teren şi
construcţii într-o fereastră de program
concepută în acest scop, dar permite şi salvarea
acestora în acelaşi fişier cu coordonatele pe
contur, necesar la importul acestora în baza de
date cadastrala de către inspectorii Oficiilor de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Întrucât fişa corpului de proprietate se
întocmeşte separat pentru terenuri şi pentru
apartamente, aplicaţia oferă posibilitatea
selectării tipului de proprietate pentru care se
întocmeşte fişa: apartament sau teren.
O fişă completată corespunzător arată ca în
figura nr. 1.
Managementul serviciilor de cadastru şi
publicitate imobiliară în România „e-Terra”
Modulul „Registratură” (RGI) este unul
dintre cele trei module principale ale
Sistemului integrat de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară „e-Terra” care are ca scop
informatizarea, automatizarea şi optimizarea
fluxului de înregistrare a cererilor în cadrul
Oficiilor şi Birourilor de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară. Prin modulul Registratura se
realizează un management al cererilor adresate
pentru furnizarea serviciilor de cadastru şi
publicitate imobiliară. Cererile care sunt
introduse în sistem primesc un număr şi o dată
de înregistrare, iar soluţionarea acestora este
urmărită mai departe în sistem.
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Fig. 1 Fişa corpului de proprietate completată integral pentru un teren cu construcţii

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Modulul RGI constă în următoarele procese:
autentificare;
nregistrare cereri;
stabilire termen de soluţionare;
alocarea cereri spre soluţionare;
realocare cereri;
stabilire intervale de indisponibilitate;
referat de completare;
căutare;
soluţionare;
urmărire cerere după soluţionare;
administrare;
generare rapoarte Registratură.

Personalul de specialitate al Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
respectiv al Oficiilor de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară care participă în procesele modulului
RGI sunt următorii:
– Referent Relaţii cu Publicul;
– Asistent registrator;
– Registrator;
– Registrator Şef;

–
–
–

Inspector;
Inginer şef;
Administrator de sistem.

Meniul principal al aplicaţiei RGI conţine
următoarele submeniuri:
– nregistrare: permite introducerea datelor
despre o anumită cerere şi salvarea acestora
în baza de date;
– căutare: permite căutarea cererilor care
respectă anumite criterii;
– soluţionare multiplă (asistenţi): permite
soluţionarea mai multor cereri simultan
(valabil doar pentru asistenţii registratori);
– realocare CF:
– realocare CAD:
– prelucrare: permite urmărirea cererilor
după soluţionare sau în situaţii de referat
de completare.
Este foarte important faptul că aplicaţie
oferă securitate pe nivel de acces, astfel
submeniurile sunt active (disponibile) pentru
utilizatori, în funcţie de drepturile stabilite
pentru tipul de funcţie pe care o deţine.
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Căutarea informaţiilor se poate face după
unul sau mai multe criterii de căutare:
– numărul cererii;
– intervalul de timp în care a fost introdusă
cererea;
– deponentul cererii;
– solicitantul;
– autorizaţie;
– lista B.C.F.;
– UAT-ul;
– funcţia persoanei căreia i s-a încredinţat
cererea;

–
–
–

persoanele angajate în B.C.P.I.;
numărul cărţii funciare;
stadiul cererii (soluţionate la data de
început a căutării, de soluţionat la data de
început a căutării, cu termen de soluţionare
depăşit).

După alegerea unuia sau a mai multor
criterii de căutare, se apasă butonul „Caută”.
Pentru o nouă căutare se apasă butonul „Şterge
filtru”.

Fig. 2 Căutarea informaţiilor referitoare la documentaţiile
cadastrale depuse

Managementul operaţiunilor de Carte
Funciară – aplicaţia „SIGCF”
Aplicaţia ANCPI reprezintă un sistem
informatic cu ajutorul căruia se va ţine evidenţa
documentelor existente în arhivele de cadastru
şi carte funciară.
Pentru a utiliza Aplicaţia ANCPI,
utilizatorul trebuie să acceseze legătura specifică
pentru a descărca pagina principală a aplicaţiei.
Primul lucru pe care trebuie să-l facă utilizatorul
este să se autentifice în aplicaţie prin

intermediul unui „Utilizator” şi al unei „Parole”.
În cazul în care utilizatorul s-a autentificat
cu succes, aplicaţia va afişa pagina principală a
aplicaţiei precum şi modulele de lucru:
– Modulul „ Eliberare Carte Funciare”
– Modulul „Restituie Carte Funciară”
– Modulul „Solicitare transfer CF”
– Modulul „Transfer CF”
– Modulul „Lista Cărţi Funciare”
– Modulul „Tipărire Etichete CF”
– Modulul „Confirmare Etichetare CF”
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Comanda „Căutare” permite căutarea
Cărţilor funciare după anumite criterii. Această
operaţie se realizează după ce au fost introduse
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criteriile corespunzătoare cărţilor funciare şi se
apasă butonul
poziţionat în partea
superioară a ecranului.

Fig. 3. Ecranul principal al aplicaţiei ANCPI

Fig. 4. Logarea în aplicaţie

Fig. 5. Criterii de căutare ale Cărţii Funciare
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Avantajele utilizării tehnologiei informatice
la evidenţa Cărţii Funciare
Avantajele utilizării tehnologiei informatice
la evidenţa Cărţii Funciare respectiv
implementarea unui sistem informatic modern va
conduce la:
– eficienţă economică ridicată datorită
rapidităţii cu care se efectuează operaţiile de
introducere, stocare şi operare a
modificărilor intervenite, inclusiv
vizualizarea şi imprimarea lor;
– reducerea timpului de aşteptare în obţinerea
extraselor de carte funciară;
– siguranţa operaţiunilor efectuate;
– crearea unei baze reale de impozitare;
– facilitarea aplicării legilor proprietăţii;
– furnizarea de date statistice.

CONCLUZII ŞI PROPUNERI
Abordarea acestui subiect rezidă din practica
de zi cu zi având ca obiectiv îmbunătăţirea
sistemului de evidenţă funciară a imobilelor şi
rapidităţii operaţionale.
În acest context, se studiază posibilitatea
măririi capacităţii de soluţionare a cererilor
depuse la Oficiile de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară, cereri ce vizează eliberarea de
extrase, înscrierea drepturilor reale privind
imobilele şi nu în ultimul rând înscrierea
drepturilor extratabulare, care în prezent este
mult rămasă în urmă faţă de necesităţile practice
ale societăţii româneşti.

Propunerile vizează creşterea calităţii şi
implicit a fiabilităţii sistemului de evidenţă
juridico – cadastrală a cărţii Funciare în vederea
încercării de creare a unei baze de date specifice.
Această creştere a calităţii se poate realiza
printr-o mai strânsă colaborare între instituţiile
implicate în activitatea funciară, în scopul
eliminării deficienţelor constatate în crearea,
gestionarea şi folosirea bazei de date existente.
Acest lucru va facilita accesul populaţiei la
informaţiile dorite, şi totodată va determina o
fluenţă a activităţii serviciilor de Carte Funciară
în ceea ce priveşte eliberarea extraselor de Carte
Funciară deoarece, potenţialii beneficiari ai
acestor servicii vor fi în măsură să solicite datele
pe care le doresc şi să obţină extrasele de carte
funciară într-un timp relativ mai scurt în vederea
întocmirii documentaţiilor de specialitate.
Aceste deziderate au rezultat în urma
analizei amănunţite a sistemului actual învechit
de evidenţă al Cărţii Funciare, sistem
necorespunzător în contextul noii ordini
geopolitice în care se află România, această
lucrare putând poate fi utilizată de către
specialiştii în domeniu la evidenţa situaţiei de
Carte Funciară pentru orice teritoriu
administrativ în procesul de întreţinere şi
actualizare a acestora.
Concluzionând se poate menţiona faptul că
realizarea unei baze de date optimizate a Cărţii
Funciare va avea un impact demn de remarcat
datorită complexităţii domeniului abordat şi a
direcţiilor ce se doresc a fi dezvoltate precum şi
a vidului de informatizare în acest domeniu.
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