CAIET DE SARCINI
pentru
„Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoare cadastrale în
vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând
UAT ODOBESTI, județul Vrancea”
1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
Prezentul caiet de sarcini specifica conditiile minime impuse de beneficiar – U.A.T.
ODOBESTI -, pentru continutul si calitatea documentatiilor de înregistrare sistematică a
imobilelor în sectoare cadastrale aflate pe teritoriul administrative al Orasului ODOBESTI.
Prin realizarea acestor servicii de cadastru, se va asigura:
- determinarea si evidenta exacta a suprafetelor de teren;
Prin urmare se vor achizitiona servicii de cadastru.
În baza acordurilor cadru se vor încheia contracte subsecvente de câte ori este necesar.
Obiectivul final al lucrarii este „Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematicăa imobilelor
în sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și
carte funciară, aparținând UAT ODOBESTI, județul Vrancea”.
2. LEGISLATIE
Achizitionarea serviciilor de cadastru si elaborarea documentatiilor tehnice cadastrale se
va face cu respectarea stricta a :
- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34 /2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii , aprobata , modificata si completata prin Legea nr. 337 / 2006, publicata în Monitorul
Oficial al României , Partea I , nr. 418 / 15.05.2006;
- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 94 / 2007 pentru modificarea si completarea
OUG.nr.34/2006.
- Ordinul nr. 979/05.08.2016
- Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7 / 1996, republicata , modificata si completata ,
publicata în Monitorul Oficial al României , nr. 201 / 03.03.2006
- Ordinul nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de
întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciara,
- Oridinul ANCPI nr. 1340/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului de avizare,
receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin ODG nr. 700/2014
- Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Geodezilor din România si de
exercitarea profesiei de geodez publicat în M.O. Nr.601 din 31 august 2007

3. SPECIFICATII TEHNICE
Definirea lucrărilor sistematice de cadastru
Lucrările sistematice de cadastru reprezintă:
- Identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele tehnice,
reprezentarea acestora pe planuri cadastrale şi stocarea datelor pe suporturi informatice;
- Identificarea proprietarilor, a posesorilor şi a altor deţinători de imobile, în vederea înscrierii în
cartea funciară;
- Afişarea publică a rezultatelor obţinute în urma executării lucrărilor sistematice de cadastru,
rectificarea erorilor semnalate de către deţinători şi deschiderea noilor cărţi funciare.

Cadastrul determină poziţia limitelor imobilelor, pe bază de măsurători.
Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor şi înscrierile referitoare la drepturile reale
imobiliare, la drepturile personale, actele, faptele sau raporturile juridice în legătură cu imobilele,
precum şi sarcinile care grevează imobilul sau modul de exercitare a dreptului de proprietate.
Prin deţinător de imobil, se înţelege titularul dreptului de proprietate, al altor drepturi reale
asupra acestuia sau cel care, potrivit legii civile, are calitatea de posesor.
Etapele lucrărilor sistematice de cadastru
Începerea lucrărilor de înregistrare sistematică se stabileşte prin ordinul directorului general al
ANCPI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Principalele etape ale lucrărilor de înregistrare sistematică sunt următoarele:
a) Organizarea şi desfăşurarea campaniei de informare publică, la nivel naţional şi local care are
ca scop înştiinţarea cetăţenilor cu privire la începerea lucrărilor de înregistrare sistematică şi cu
privire la beneficiile, drepturile şi obligaţiile acestora pe parcursul procesului de înregistrare
sistematică.
b) Realizarea lucrărilor premergătoare cadastrului: identificarea limitelor UAT, stabilirea
sectoarelor cadastrale, analizarea şi integrarea informaţiilor preluate de la OCPI, primărie sau alte
instituţii şi autorităţi publice, ori din alte surse;
c) Derularea lucrărilor de specialitate: realizarea interviurilor la teren având ca scop
identificarea amplasamentelor şi a limitelor imobilelor, realizarea măsurătorilor cadastrale,
identificarea deţinătorilor legali ai imobilelor şi colectarea actelor juridice;
d) Actualizarea informaţiilor culese din teren cu cele din înregistrarea sporadică şi întocmirea
documentelor tehnice cadastrale;
e) Recepţia documentelor tehnice cadastrale de către comisia de recepţie desemnată în acest
scop;
f) Derularea campaniei de informare cu privire la afişarea documentelor tehnice ale cadastrului;
g) Publicarea şi afişarea, în condiţiile legii, a documentelor tehnice cadastrale;
h) Înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice cadastrale
publicate;
i) Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului, în urma soluţionării cererilor de rectificare
şi ca urmare a integrării lucrărilor sporadice înregistrate în perioada de publicare;
j) Închiderea lucrărilor sistematice de cadastru, în vederea înscrierii în cartea funciară,
deschiderea noilor cărţi funciare şi închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi carte funciară, prin
ordin al directorului general al ANCPI, publicat în Monitorul Oficial, Partea I;
k) Comunicarea în condiţiile Legii, a extrasului de carte funciară pentru informare şi a
extrasului din noul plan cadastral;
l) Arhivarea documentelor care stau la baza înregistrării imobilelor în sistemul integrat de
cadastru şi carte funciară;
m) Eliberarea de către notarul public, în condiţiile legii, a certificatului pentru înscrierea în
cartea funciară a posesorilor ca proprietari.
Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru
Lucrările de înregistrare sistematică se realizează la nivelul unui sector cadastral ori mai multor
sectoare cadastrale. Sectoarele cadastrale sunt stabilite de OCPI împreună cu primăria înainte de
demararea procedurii de achiziţie a serviciilor de către Achizitor.
Lucrările de înregistrare sistematică încep cu organizarea campaniei de informare publică
locală. După încheierea contractului de prestări servicii, UAT- ul solicită prin adresă scrisă la
OCPI furnizarea modelului materialelor publicitare.

Prestatorul realizează lucrările de înregistrare sistematică în sectorul cadastral/sectoarele
cadastrale determinate, iar identificarea proprietarilor, respectiv posesorilor sau a altor deţinători,
se realizează cu implicarea a cel puţin unui reprezentant al UAT-ului.
Studiul datelor analogice şi digitale preluate de la Achizitor
În cadrul acestei operaţiuni Prestatorul analizează datele analogice şi digitale preluate de la
Achizitor:
- limitele UAT-ului şi ale intravilanelor componente deţinute de OCPI, utilizate în activitatea de
recepţie a documentaţiilor cadastrale şi de înscriere în cartea funciară;
- limitele sectoarelor cadastrale;
- ortofotoplanul corespunzător sectorului cadastral/sectoarelor cadastrale;
- planurile cadastrale/topografice;
- planurile parcelare, avizate de comisia locală, recepţionate de către OCPI aferente sectorului
cadastral/sectoarelor cadastrale;
- fişierele .pdf extrase din baza de date a titlurilor de proprietate şi datele textuale din DDAPT
pentru tarlalale din sectoarele cadastrale stabilite;
- baza de date a registrelor de transcripţiuni-inscripţiuni;
- copii ale cărţilor funciare, dacă este cazul;
- PAD-uri active provenite din înregistrarea sporadică a imobilelor din sectorul
cadastral/sectoarele cadastrale;
- fişiere .cgxml cu date din baza de date a aplicaţiei e-Terra, aferente imobilelor cu geometrie
asociată din sectorul cadastral/sectoarele cadastrale;
- date referitoare la reţeaua naţională geodezică (planimetrie, altimetrie);
- alte documentaţii (hărţi de carte funciară, cadastru imobiliar-edilitar, sisteme informaţionale
specifice etc.), în măsura în care sunt necesare realizării lucrărilor;
- datele preluate de la autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale privind imobilele din
sectorul cadastral/sectoarele cadastrale.
Recunoaşterea terenului
În cadrul acestei operaţiuni Prestatorul parcurge următoarele etape:
- identificarea formelor de relief;
- identificarea limitelor sectorului cadastral/sectoarelor caadstrale;
- recunoaşterea punctelor din reţeaua geodezică;
- identificarea zonelor în care sunt necesare ridicări topografice;
- identificarea zonelor în care se efectuează măsurători ale imobilelor în teren cu participarea
deţinătorilor;
- identificarea zonelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii, precum şi a zonelor
necooperativizate, dacă este cazul;
- identificarea zonelor cu potenţiale dificultăţi, precum: imobile deţinute de comunităţi etnice
minoritare (romi, saşi, slovaci etc.), imobile aflate în litigiu pe rolul instanţelor etc.
Stabilirea modului de execuţie a lucrărilor
Prestatorul stabileşte modalitatea de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce include
activităţi precum:
- alegerea soluţiei tehnice pentru execuţia lucrărilor, ca urmare a analizării datelor primite de la
Achizitor şi a recunoaşterii terenului;
- stabilirea resurselor materiale şi umane necesar a fi alocate pentru realizarea obiectivelor,;
- elaborarea programului de execuţie a lucrărilor pe etape şi tipuri de operaţiuni;
- realizarea planului principalelor activităţi şi stabilirea termenului estimat de realizare a fiecărei
activităţi;

- stabilirea termenului de finalizare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din
sectorul cadastral.
Derularea lucrărilor de specialitate
Lucrările de specialitate se realizează în Sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970, denumit
şi Stereo 70.
Măsurătorile topografice se execută în conformitate cu normele tehnice în vigoare.
În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, în cartea funciară se înscriu suprafeţele rezultate
din măsurători.
Potrivit Legii, situaţia imobilelor reflectată în documentele tehnice ale cadastrului se prezumă a
fi în concordanţă cu situaţia tehnică şi juridică reală, până la proba contrară.
În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, situaţia imobilelor înregistrate anterior în planul
cadastral/topografic şi în cartea funciară, se modifică conform situaţiei tehnico-juridice actuale,
identificată prin măsurătorile efectuate şi actele juridice colectate.
În cazul imobilelor situate în extravilan:
- care au făcut obiectul legilor fondului funciar, dacă suprafaţa din măsurători este mai mare
decât suprafaţa din actul de proprietate, diferenţa de teren rămâne la dispoziţia comisiei locale
pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, caz în care se va înscrie provizoriu
dreptul de proprietate în favoarea unităţii administrativ-teritoriale;
- care nu au făcut obiectul legilor fondului funciar, la înscrierea suprafeţei în documentele
tehnice, se va proceda după cum urmează:
a) dacă imobilul este împrejmuit, se înscrie suprafaţa din măsurători, indiferent de suprafaţa din
actul de proprietate;
b) dacă imobilul este neîmprejmuit, se înregistrează suprafaţa deţinută când aceasta este egală
sau mai mică decât suprafaţa din actul de proprietate; când suprafaţa deţinută este mai mare decât
suprafaţa din actul de proprietate, se înregistrează suprafaţa din actul de proprietate, iar, după caz
pentru suprafaţa deţinută în plus se vor aplica prevederile referitoare la notarea posesiei,
deschizându-se o singură carte funciară.
În cazul imobilelor situate în intravilan, indiferent dacă au făcut sau nu obiectul legilor fondului
funciar:
a) dacă imobilul este împrejmuit, se înscrie suprafaţa din măsurători, indiferent de suprafaţa din
actul de proprietate;
b) dacă imobilul este neîmprejmuit, se înregistrează suprafaţa deţinută, când aceasta este egală
sau mai mică decât suprafaţa din actul de proprietate; când suprafaţa deţinută este mai mare decât
suprafaţa din actul de proprietate, se înregistrează suprafaţa din actul de proprietate, iar, după caz,
pentru suprafaţa deţinută în plus se vor aplica prevederile referitoare la notarea posesiei,
deschizându-se o singură carte funciară.
Determinarea tarlalelor, cvartalelor
Determinarea sectorului cadastral/sectoarelor cadastrale se realizează de către OCPI împreună
cu Primăria, având în vedere prevederile contractului de finanţare încheiat între OCPI şi UAT şi a
Procedurii de finanţare a lucrărilor.
Sectorul cadastral este unitatea de suprafaţă delimitată de elemente liniare stabile în timp
(şosele, ape, canale, diguri, căi ferate, etc.), stabilită pentru organizarea lucrărilor cadastrale în
cadrul unui UAT. Totalitatea elementelor liniare stabile în timp alcătuiesc Sectorul cadastral 0.
La stabilirea sectorului cadastral se utilizează: limitele UAT deţinute de OCPI, ortofotoplanul,
limitele intravilanelor, planurile topografice sau cadastrale scara 1:2000, 1:5000 sau 1:10.000,
planul cadastral de ansamblu scara 1:10.000, etc.

Limitele ce definesc sectorul cadastral nu intersectează limitele de imobile. Limitele cvartalelor
şi tarlalelor coincid cu limitele care definesc imobilele.
Precizia care trebuie asigurată este corespunzătoare preciziei grafice a scării planului, luând în
considerare o eroare grafică de 0,2 mm. Pentru asigurarea unei precizii uniforme la nivelul
întregului plan cadastral, elementele digitizate se constrâng/verifică, prin măsurători topografice
efectuate în punctele caracteristice ale tarlalei/cvartalului (cel puţin 4 puncte caracteristice pentru
fiecare tarla/cvartal).
Identificarea limitelor imobilelor
Lucrările de înregistrare sistematică se realizează prin utilizarea reprezentării grafice a limitelor
unităţii administrativ-teritoriale şi a limitelor intravilanelor deţinute de OCPI.
Preciziile care trebuie asigurate sunt cele corespunzătoare planului la scara 1:5000 pentru
extravilan şi planului la scara 1:2000 pentru intravilan.
Situaţia tehnică şi juridică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic şi
în cartea funciară se modifică conform situaţiei tehnico-juridice actuale, identificată prin lucrările
de înregistrare sistematică efectuate şi actele juridice colectate.
În cazul în care deţinătorii nu se prezintă pentru identificarea limitelor imobilelor, identificarea
se va face de Prestator în lipsa acestora.
Reprezentanţii entităţilor care deţin în administrare terenuri aflate în proprietatea statului sau a
unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia legală de a participa la identificarea şi măsurarea
imobilelor care fac obiectul înregistrării sistematice.
Stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan
Pentru zonele unde există planuri parcelare în format raster, acestea se georeferenţiază, iar
limitele imobilelor se determină prin vectorizarea planului şi se introduc în planul cadastral, în
cazul în care reflectă situaţia din acte şi teren.
În situaţia în care nu există planuri parcelare, limitele imobilelor se stabilesc în baza
informaţiilor obţinute de la OCPI, primărie şi deţinători.
În cazul imobilelor din extravilan care au făcut obiectul legilor fondului funciar, dacă în urma
măsurării unei tarlale se constată un deficit de suprafaţă, suprafaţa imobilelor din tarla se
diminuează proporţional pe baza unui coeficient stabilit prin raportarea suprafeţei tarlalei la suma
suprafeţelor din titlurile de proprietate. Proprietarii imobilelor în cauză pot solicita atribuirea
diferenţei de suprafaţă, în condiţiile legii. În cazul imobilelor înregistrate în sistemul integrat de
cadastru şi carte funciară suprafaţa nu se va diminua, dacă aceasta nu depăşeşte suprafaţa din titlul
de proprietate.
În situaţia în care la nivelul unităţii administrativ-teritoriale se constată un deficit de suprafaţă,
suprafaţa imobilelor înscrise anterior în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se va
diminua până la limita suprafeţei din titlul de proprietate.
În situaţia în care, în urma măsurării sectorului cadastral din extravilan se constată că suprafaţa
acestuia este mai mică decît suprafaţa însumată a parcelelor înscrise în titlurile de proprietate
aferente sectorului cadastral, Prestatorul realizează următoarele:
a) identifică amplasamentele imobilelor din sector, preluate din sistemul integrat de cadastru şi
carte funciară;
b) identifică amplasamentele imobilelor din sector pentru care au nu fost deschide cărţi funciare,
pe baza titlurilor de proprietate, a limitelor indicate de către titular, reprezentantul primăriei, alte
persoane interesate;
c) stabileşte noile amplasamente ale parcelelor ca urmare a diminuării proporţionale a
suprafeţeleor imobilelor din sectorul cadastral;
d) prezintă proprietarilor din sectorul cadastral soluţia propusă şi în funcţie de răspunsul
acestora procedează astfel.

- în cazul în care proprietarii imobilelor sunt de acord cu noile amplasamente şi cu suprafeţele
stabilite, aceştia vor semna în acest sens declaraţiile cuprinse în fişele de interviu ale imobilelor,
iar situaţia imobilelor astfel stabilită va fi înregistrată în documentele tehnice ale cadastrului;
- în cazul în care proprietarii imobilelor nu sunt de acord cu noile amplasamente şi cu
suprafeţele diminuate şi nu pot indica nici amplasamentele şi nici limitele imobilelor, iar
identificarea nu poate fi realizată nici de către Prestator, acesta va proceda la alocarea unui singur
ID pentru întregul sector cadastral, care va fi considerat un singur imobil. În Registrul cadastral al
imobilelor, în partea a 2 a Proprietatea/Posesia se vor menţiona titularii drepturilor de proprietate
conform titlurilor de proprietate din sectorul respectiv şi informaţiile aferente deschiderii cărţilor
funciare individuale derivate, care se deschid pentru fiecare parcelă în parte în favoarea
titlularului dreptului înscris în titlul de proprietate.
Conform Legii, actualizarea cărţilor funciare individuale derivate din cartea funciară a titlurilor
de proprietate din sector, prin realizarea geometriei fiecărui imobil, se poate realiza cu acordul
tuturor proprietarilor, iar în lipsa consensului, prin hotărâre judecătorească definitivă. Proprietarii
înscrişi în cărţile funciare individuale derivate din cartea funciară a titlurilor de proprietate din
sector îşi pot exercita liber prerogativele dreptului de proprietate, potrivit Legii, în regim de carte
funciară.
4. ELABORAREA OFERTEI
Achizitia de servicii pentru lucrari de cadastru (documentatie cadastrala si întabulare), se va
face în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniu.
La evaluarea si selectarea ofertei, se va tine cont si de experienta similara pe care o au
ofertantii. Drept urmare trebuie sa faca dovada unei experiente similare.
Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica, va fi experienta similara.
La încheierea contractelor subsecvente se va respecta ordinea prioritatilor stabilita de
beneficiar.
Executantul are obligatia de a începe executia lucrarilor, în cel mai scurt timp posibil .
În cazul în care, pe parcursul derularii contractului, la unele obiective apar piedici în ceea
ce priveste înscrierea în cartea funciara a terenului sau/si constructiilor amplasate pe terenul
respectiv, iar rezolvarea acestora implica actiuni în instanta, executantul va preda beneficiarului
dosarul obiectivului care va cuprinde toate lucrarile executate pâna la acea data si o nota în care
vor fi descrise piedicile aparute, serviciul prestat fiind finalizat.

5. REGULI OBLIGATORII REFERITOARE LA CONDITIILE DE MUNCA SI DE
PROTECTIA MUNCII
La executarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, vor fi respectate
prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, si ale tuturor actelor normative
subsecvente ( norme specifice de protectie a muncii).

Intocmit,

