
Agenția Relații Funciare și Cadastru este autoritate administrativ centrală subordonată 

Guvernului, care promovează şi implementează politicii de stat în domeniile stabilite prin 

Hotărârea Guvernului nr. 383 din 12-05-2010. 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 817/2020 pentrua probarea Regulamentului cu 

privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor 

topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului, organizează și desfășoară 

procedura de certificare prin Comisiile de certificare create de Agenția Relații Funciare și 

Cadastru.  

Certificarea specialiştilor în domeniu descrisă în regulamentul de mai sus- menționat are 

scopul de a termina nivelul de cunoaştere a cadrului normativ şi tehnic necesar pentru executarea 

lucrărilor, abilităţilor profesionale acumulate, stimularea perfecţionării profesionale, precum şi 

ridicarea responsabilităţii în activitatea practică şi identificarea factorilorcu care se confruntă în 

teren. 

Certificatul este un act permisiv emis  de Comisiile de c ertificare al Agenției Relații 

Funciare și Cadastru prin care se constată întrunirea condițiilor stabilite de lege, li se oferă 

specialiștilor o serie de drepturi și obligații pentru desfășurarea activității în domeniul cadastrului 

la executarea lucrărilor. Procedura de certificare se organizează trimestrial. 

Certificatul se eliberează solicitantului în termen de 15 zile de la data luării deciziei 

corespunzătoare de către comisia de certificare, pe un termen de 5 ani, gratuit potrivit 

Nomenclatorului actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin 

autorizarea activităţii de întreprinzător. 

Pentru obţinerea certificatului în domeniul cadastral, solicitantul prezintă o cerere cu 

anexarea dosarului cu actele necesare de a fi examinate de Comisia de certificare din cadrul 

Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru.  

Pentru informații suplimentare accesați Regulamentul cu privire la certificarea 

specialiștilor aici: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124118&lang=ro 
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AGENȚIA RELAȚII FUNCIARE ȘI CADASTRU 

 

COMISIA DE CERTIFICARE A SPECIALIŞTILOR ÎN DOMENIUL 

CADASTRULUI 

Componenţa comisiei de certificare și comisiei de examinare a contestațiilor. (Ordinul 

Directorului general al Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 01 din 11.01.2021 „Cu privire la 

instituirea Comisiilor de certificare și Comisiilor,de examinare a contestațiilor) 

 

Anatolie GHILAŞ - Director general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru,   

preşedintele Comisiei de certificare; 

Valeri PERCEAMLÎ  - Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Director general adjunct;  

Lilian MINDOV   - Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Şef al Direcţiei cadastrul 

bunurilor imobile; 

Eugeniu BOCUN  - AO „Uniunea Geodezilor, Geologilor şi Inginerilor Cadastrali” 

Oleg HORJAN  - Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Decanul Facultăţii  

Cadastru şi Drept, doctor, conferențiar universitar. 

Alina PARMACLII  - Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Consultant al Direcţiei   

cadastrul bunurilor imobile, secretar al Comisiei. 

 

 

COMISIA DE EXAMINARE A CONTESTAŢIILOR PRIVIND  

CERTIFICAREA SPECIALIŞTILOR ÎN DOMENIUL CADASTRULUI 

 

Cornelia EREMIA      - Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Şef- adjunct al Direcţiei  

                                     cadastrul bunurilor imobile; 

Albina NAZARCIUC   - Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Şef al Secţiei juridice; 

Lucia CUSNIR          - Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Consultant principal al 

Direcţiei cadastrul bunurilor imobile. 


