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NOTA DE FUI{DAMENTARE
a proiectului Instrucfiunii cu privire la modul de tinere abazei de date grafice a
cadastrului
Motivul emiterii actului normativ
Proiectul Instrucliunii cu privire la modul de finere abazei de date grafice a cad.astruluieste
elaboratin conformitatecu Legea cadastruluibunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998gi
Instrucliunea cu privire la modul de elaborareqi actualizare aplanurilor cadastralegi geometrice,
aprobatdprin Ordinul Agenfiei Relafii Funciaregi Cadastrunr. 140 din 06.08.2012qi stabilegte
confinutul, structura qi clasificatorii bazei de date grafice, precum qi cerinlele inaintate
componentelor bazei de date grafice.
Scopul Instrucliunii este crearea cadrului regulator in vederea cre6rii gi linerii planului
digital: crearea,actualizarcagi stocareainformafiei grafice a bunurilor imobile inbaza de date
graficd.
Proiectul Instrucfiunii conline patru capitole, qi anume:
Capitolul I ,,Dispozilii generale" confine prevederi ce se referd la sfera de acliune pentru care
sunt prevdzute prevederile Instrucfiunii, noliunile utilizate in aceastagi descrie funclionalitdlile
bazei de date grafice.
Capitolul lI ,,Conlinutul planului digitat' descrie obiectele informafionale, stabilegte etapele
ciclului de viafd a obiectelor informafionale, subordonareaierarhicda obiectelor informafionale,
reptezentareagi vizualizarea lor. in acest capitol sunt descrisedetaliat particularitSlile specifice
fiecdrui obiect informafional: tipul obiectului, confinutul obiectului, structura obiectului,
cerinfele fafd de obiectul informafional.
Capitolul lll ,,Cerinlefald de materialele grafice prezentate spre receplie " descrie confinutul qi
metoda de prezentarea informafiei grafice spre receplie de cdtre executantii lucrdrilor cadastrale
in scopul credrii gi linerii planului digital.
Capitolul lV ,"Dispozi/ii tranzitorii" stabilegte confinutul gi modul de [inere a inforrnaliei
grafice pentru perioada intermediarS, pdnd la implementarea sistemului informa{ional
attomatizatin cadrul intreprinderii de Stat,,Cadastru".
in scopul standardizdrii materialelor digitale obfinute in cadrul lucrdrilor cadastrale,la
Instruclinne se anexeazd3 anexe.
Dupd aprobare, Instrucliunea in cauzd este destinatd reglementdrii cerinlelor cdtre
materialele digitale perfectatein cadrul executdrii lucrdrilor cadastralede cdtre intreprinderi de
stat sau cele private, precum qi de alli executori posibili in conformitate cu Legea cadastrului
bunurilor imobile qi alte noffne legislative in domeniu.
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