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13 iulie 2021 nr. 36/01-06/458 
 

 

Consiliilor Raionale  

ale Republicii Moldova 

(Conform listei) 
 

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, în limita competenţelor funcţionale comunică 

următoarele.  

1. Conform Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile pentru anii 

2020 - 2023, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1030/1998, lucrările de corectare a 

erorilor se execută conform Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația 

Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de înregistrare și evaluare 

funciară, ratificat prin Legea nr. 240/2018. Astfel, în cadrul Proiectului de înregistrare și 

evaluare funciară se vor corecta numai erorile de măsurare și neconformități. 

Menționăm, că conform art. 551 alin. (1) Legea cadastrului bunurilor imobile 

nr.1543/1998, erorile se clasifică după natura lor în: a) erori de măsurare; b) erori de 

proiectare; c) erori de identificare; d) neconformități.  

În acest context, erorile de proiectare și erorile de identificare se vor executa de 

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, conform Programului de stat ”Dezvoltarea relațiilor 

funciare și a cadastrului” în limita mijloacelor financiare alocate în acest scop.  

Astfel, pentru iniţierea lucrărilor de corectare, fiecare primărie urmează să întocmească 

tot setul de materilale necesare corectării erorilor de proiectare şi de identificare, conform 

prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 437/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind 

modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor şi să-l 

prezinte Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru păna la 1 decembrie 2021.  

Iniţierea lucrărilor şi aprobarea documentaţiei cadastrale întocmite în urma corectării 

erorilor se va efectua prin decizia consiliului local. Pînă la iniţierea lucrărilor, autorităţile 

administraţiei publice locale vor întocmi şi vor aproba următoarele documente: 

1) formularul privind numărul şi natura erorilor; 

2) schemele de amplasare a terenurilor, (în cazul erorilor ce ţin de lipsa în baza de 

date grafică a cadastrului a datelor grafice ale proiectului de organizare a teritoriului în 

format electronic); 

3) decizia consiliului local cu privire la iniţierea lucrărilor de corectare a erorilor. 

În cazurile în care corectarea erorilor afectează drepturile titularilor de drept (corectarea 

erorilor necesită strămutarea amplasamentului terenurilor), la decizia consiliului local de 

iniţiere a lucrărilor se anexează în mod obligatoriu acordurile titularilor de drept, lista 

titularilor de drept cu schemele de amplasare pentru bunurile imobile ce sînt vizate în 

procesul de corectare a erorilor. 
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2. Cadastrul funciar este un sistem unitar şi obligator pentru evidenţa tehnică, economică 

şi juridică a tuturor terenurilor de pe teritoriul republicii indiferent de destinaţia şi tipul lor 

de proprietate. Cadastrul funciar se ţine la nivelul fiecărei unităţi administrativ - teritoriale. 

În acest sens, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie, de către specialiștii pentru 

reglamentarea regimului proprietății funciare de nivelul întîi și doi, se sistematizează 

modificările ale suprafeţelor terenurilor după categoriile de destinaţie şi folosinţă, formele de 

proprietate, deţinători funciari, a satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor), raioanelor, 

UTA Găgăuzia. 

Conform Legii 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, 

proprietate publică – totalitate a bunurilor domeniului public şi a bunurilor domeniului 

privat ale statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv ale unităţii teritoriale 

autonome Găgăuzia. Totodată, conform Codului funciar, terenuri ale fondului de rezervă sînt 

toate terenurile neatribuite în proprietate, posesiune şi în folosinţă. Terenurile fondului de 

rezervă se află în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi sînt destinate pentru 

a fi date în proprietate, posesiune şi folosinţă cetăţenilor, întreprinderilor, instituţiilor şi 

organizaţiilor în scopuri agricole, precum şi pentru alte nevoi ale statului şi societăţii. 

În acest sens, conchidem că terenurile fondului de rezervă reprezintă regimul juridic al 

acestora (terenuri ale autorităţilor administraţiei publice locale). 

Astfel, întru asigurarea corectitudinii întocmirii datelor cadastrului funciar, terenurile 

indicate în fișa cadastrală centralizatoare la categoria ”terenurile fondului de rezervă”, 

urmează a fi transferate la categoria reeșind din destinația de-facto a acestora. 

 

3. Întru asigurărea aplicării uniforme a prevederilor legislaţiei şi corectitudinii întocmirii 

materialelor de delimitare a proprietății publice şi a documentaţiei cadastrale, prin ordinul 

Directorului general al ARFC nr.17/2021 a fost aprobat Clasificatorul terenurilor după 

destinație și folosință. În acest context, solicităm autorităților publice centrale și locale, 

utilizarea Clasificatorului terenurilor după categoria de destinație și folosință, la emiterea 

actelor administrative privind atribuirea terenurilor, evidenței terenurilor și formarea 

rapoartelor referitoare la resursele funciare, coordonarea actelor întocmite în cadrul 

lucrărilor cadastrale și de delimitare a proprietății publice. 

 

 

 

Director general                                                                           Anatolie GHILAŞ 
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