
 

AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU 

O R D I N   nr. _____ 
_____________ 2023 

Privind modificarea  

unor acte normative 

ÎNREGISTRAT: 

Ministerul Justiţiei 

al Republicii Moldova                                                                                                                        

Nr. _____ din ____________2023 

Ministru____________________  
 

În conformitate cu art.152 alin. (3), art. 18 alin. (3) din Legea cadastrului bunurilor imobile 

nr. 1543/1998 (Republicată în Monitorul Oficialal Republicii Moldova, 2021, nr. 88-95, art. 79), cu 

modificările ulterioare și art. 20 alin. (1) din Legea nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor 

imobile (Monitorul Oficialal Republicii Moldova, 2004, nr. 233-236, art.  999),  
 

ORDON:  
 

1. Instrucţiunea cu privire la conținutul şi modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de 

clădiri și încăperi izolate, aprobată prin Ordinul Directorului General al Agenţiei Relaţii Funciare şi 

Cadastru nr. 07/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 39-45, art. 289), înregistrat 

la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr. 1018 din 23.01.2015, se modifică după cum 

urmează: 

1) Pct. 702, alin. 1) va avea următorul cuprins: 

”1) conturul grevării reprezintă un poligon haşurat şi în cazul existenței pereților, se stabilește pe 

marginea exterioară a pereților perimetrali și pe axa pereților despărțitori ce delimitează grevarea dată 

pe planul de nivel, iar în cazul în care aceștia lipsesc (ex. în cazul dreptului accesoriu de folosință 

exclusivă), se stabilește pe elementele de delimitare indicate de solicitant;” 

2) Pct. 702, alin. 3) va avea următorul cuprins: 

”3) pentru încăperile de uz comun, pe planul de nivel se formează obiecte informaţionale „grevări”, iar 

conturul acestora includ încăperile de uz comun şi se mărgineşte cu contururile încăperilor izolate.  

În cazul dreptului accesoriu de folosință exclusivă sau a dreptului principal de folosinșă exclusivă, pe 

planul de nivel se formează obiecte informaţionale „grevări”, iar conturul acestora include fie încăperi 

de uz comun, fie părți din aceste încăperi. 

3) Punctul 107 se completează cu lit. f) cu următorul cuprins: 

„f) verificarea corespunderii obiectelor informaţionale prezentate (în format digital: *.dxf/ *.tab), cu 

datele din raportul lucrării (planul de nivel, planul geometric, etc.) pe suport de hîrtie/ *.pdf.” 

4) Se completează cu Capitolul V cu următorul cuprins: 
 

Capitolul V 

LUCRĂRI DE CALCULARE A COTELOR-PĂRȚI ÎN CONDOMINIU 
 

149. Calcularea cotelor-părți în condominiu poate fi efectuată în cadrul lucrării cadastrale primare 

la nivel de clădiri/formării bunurilor imobile sau ca lucrare separată.  

150. Lucrarea de calculare a cotelor-părți în condominiu se efectuează în temeiul cererii/contractului 

de prestare a serviciului. 



151. Solicitantul lucrărilor poate fi: asociația proprietarilor în condominiu, proprietarul unității în 

condominiu ori proprietarul terenului, proprietarul clădirii, superficiarul. 

152. La cerere se va anexa: 

a) actul de identitate a solicitantului; 

b) proiectul de execuție, în cazul construcțiilor viitoare ori nefinalizate/planurile pe nivel al 

clădirii (cu documentația conexă), în cazul clădirilor existente; 

153. Procedura de calculare a cotei-părți în condominiu include: 

a) Lucrări pregătitoare, în cadrul cărora se examinează documentele prezentate de solicitant 

și informația cadastrală obținută din dosarul tehnic sau pe bază lucrărilor cadastrale 

executate; 

b) Lucrări de calculare a cotelor-părți, în cadrul cărora se colectează datele necesare și se 

calculează cotele-părți în condominiu în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul 

de calculare a cotelor-părți din condominiu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.879/2022.   

c) Întocmirea și eliberarea solicitantului a certificatului privind calcularea cotelor-părți în 

condominiu, conform modelului din anexa nr. 21. 

154. În cazul în care în procesul de executare a lucrării de calculare a cotelor-părți în condominiu se 

va constata necesitatea îeșirii în teren (în dosarul tehnic lipsesc datele necesare pentru calcularea 

cotelor-părți în condominiu sau nu poate fi identificat spațiul care face obiectul dreptului principal de 

folosință exclusivă/dreptului accesoriu de folosință exclusivă solicitat), cu acordul solicitantului și din 

contul acestuia se vor executa lucrări cadastrale în acest scop (ex. lucrări cadastrale curente la nivel 

de clădiri; lucrări cadastrale necesare determinării porţiunii din teren și/sau indicarea porțiunii din 

clădire). Porțiunile din suprafețele comune identificate pentru a constitui obiectul dreptului principal 

de folosință exclusivă/dreptului accesoriu de folosință exclusivă vor fi formate ca obiect informațional 

- grevare. 

155. Lucrările de calculare a cotei-părți în condominiu nu se supun recepției lucrărilor cadastrale. 
 

5) Clasificatorul pentru ”Tipul nivelului” din Anexa nr.19b se completează cu valoarea: 

Codul Valoarea Menţiune 

8 AC Nivelul ”acoperiș” se întocmește în cazul în care pe acoperiș s-a delimitat obiect al  

dreptului accesoriu de folosință exclusivă sau al dreptului principal de folosință 

exclusivă (conform art.15 al Legii nr.187/2022 condominiului). 

 

6) Se completează cu Anexa nr. 21: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexa nr. 21 la Instrucţiunea cu privire  

la modul de executare a lucrărilor cadastrale 

 la nivel de clădiri și încăperi izolate 

 

 
 (Denumirea întreprinderii care a executat lucrarea) 

 

Certificat privind calcularea cotelor-părți în condominiu 
 

Adresa condominiului: ______________________ 

 

Numărul cadastral al terenului _______________________     suprafața terenului_____________________m.p. 

 

Numărul cadastral al clădirii   _____________________________  destinația clădirii ___________________ 

 

Suprafața totală interioară a clădirii _____________ m.p. 

 

Numărul total de unități ______________cu o suprafață totală de _______________m.p. dintre care: 

 

_________ unități, cu destinația locativă, cu suprafață totală de _______________m.p. 
    cantitatea                                                                                                  

 

_________ unități, cu altă destinație, cu suprafață totală de _______________m.p. 
   cantitatea                                                                                                  

 

Descrierea unităților din condominiu 

Nr.              

ord 

Nivelul la care se 

află unitatea 
Nr. cadastral al 

unității 
Adresa 

Destinația                  

unității 

Supr.totală 

a unității 

Cota parte 

din clădire 

Cota parte 

din teren 

Identitatea proprietarului unității 

(N,P,P, CNP) 
Tip  Nr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          
 

Executantul lucrărilor:    
 (semnătura) (numele, prenumele)  
Verificat:   

 
 

 

 

(semnătura, LŞ) (numele, prenumele)  

 



 

2. Instrucţiunea cu privire la conținutul şi modul de elaborare a documentației cadastrale la 

formarea bunurilor imobile, aprobată prin Ordinul Directorului General al Agenţiei Relaţii Funciare şi 

Cadastru nr.71/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 371-382, art. 1911), 

înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr. 1262 din 16.10.2017, se modifică după 

cum urmează: 

1) Pct. 24 alin. 11), va avea următorul cuprins:   

”11) la executarea lucrărilor de formare în scopul divizării/separării construcţiei în încăperi 

izolate/locuri de parcare, se determină obligatoriu cotele-părţi ale încăperilor izolate/locurilor de 

parcare din suprafaţa de folosinţă comună din construcţie/teren. În acest caz, în decizia de formare se 

indică cota-parte aferentă fiecărei încăperi izolate/loc de parcare din construcție/teren. Cota-parte se 

calculează în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de calculare a cotelor-părți din 

condominiu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 879/2022 și completează Certificatul privind 

calcularea cotelor-părți în condominium, conform anexei nr. 21 din Instrucţiunea cu privire la 

conținutul şi modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri și încăperi izolate, aprobată 

prin Ordinul Directorului General al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 07/2015. 

2) Pct.25, alin. 3), se completează cu lit. (e) cu următorul cuprins: 

e) în cazul în care,  

i) toate unitățile din condominiu au devenit proprietatea unui proprietar, sau, 

ii) în baza contractului încheiat în scris, sub sancțiunea nulității, între toți proprietarii din 

condominiu prin care drepturile de proprietate exclusivă se sting și se instituie regimul de proprietate 

comună pe cote-părți asupra tuturor bunurilor care formau condominiul,  

proiectul de comasare se elaborează în baza materialelor din dosarul cadastral, sub răspunderea 

personală a proprietarului/beneficiarului că în construcție nu au fost operate modificări neautorizate. 

În cazul refuzului răspunderii personale, executantul lucrării cadastrale efectuează lucrări de 

identificare a bunului imobil în teren. Comasarea tuturor încăperilor izolate din construcție are ca 

rezultat radierea înscrierilor privind încăperile izolate din registrul bunurilor imobile (inclusiv și din 

planul cadastral/din planurile de nivel). 

 

 

 

Director general adjunct                                                                    Ștefan CRIGAN 

 



Nota  informativă  
la proiectul Ordinului Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru privind modificarea unor acte normative 

 

1. Denumirea autorului şi după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul Ordinului Directorului general adjunct al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru privind modificarea unor 

acte normative este elaborat de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile urmărite 
La 14 iulie 2022 a fost adoptată Legea nr. 187 cu privire la condominiu, care intră în vigoare din 29.01.2023 

cu excepția capitolului VII, care va intra în vigoare peste 12 luni de la data publicării. 

Având în vedere că în registrul bunurilor imobile se înregistrează bunurile imobile ce fac parte din 

condominiu, atât unitățile, cât și părțile comune, se impune imperios revizuirea Instrucţiunii cu privire la 

conținutul şi modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri și încăperi izolate, aprobată prin Ordinul 

Directorului general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr.07/2015 și Instrucţiunii cu privire la conținutul şi 

modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile, aprobată prin Ordinul Directorului 

general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr.71/2017, pentru ca acestea să corespundă reglementărilor noi 

privind condominiul, să dea soluţii practice referitoare la modul de calculare a cotelor-părți din condominiu, 

modul de formare în cazul desființării condominiului.   

Modificările propuse vor asigura îmbunătăţiri la procesul de executare a lucrării cadastrale de formare a 

bunurilor imobile și la executarea lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri.  

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naţionale cu 

legislaţia Uniunii Europene. 

Proiectul nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

1. La Instrucţiunea cu privire la conținutul şi modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri și 

încăperi izolate, aprobată prin Ordinul Directorului general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 07/2015: 

1) Pct. 702, alin. 1) se modifică întru asigurarea corectitudinii reprezentării pe planul de nivel a conturului 

grevării; 

2) Pct. 702, alin. 3) se modifică întru asigurarea corectitudinii reprezentării pe planul de nivel dreptului 

accesoriu de folosință exclusivă sau a dreptului principal de folosință exclusivă: 

3) Reieșind din faptul că lucrarea cadastrală prezentată spre recepție se compune din mai multe 

compartimente: obiecte informaţionale (în format digital: *.dxf/ *.tab), și raportul lucrării (planul de nivel, planul 

geometric, etc.) pe suport de hîrtie/ *.pdf, întru asigurarea corectitudinii recepției, punctul 107 se completează cu 

lit. f) prin care se impune persoanei responsabile de recepție, verificarea corespunderii datelor menționate.  

4) Instrucțiunea se completează cu Capitolul V ”Lucrări de calculare a cotelor-părți în condominiu” în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de calcul al cotelor-părți din condominiu, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 879/ 2022. 

2. La Instrucţiunea cu privire la conținutul şi modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea 

bunurilor imobile, aprobată prin Ordinul Directorului general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr.71/2017: 

1) Pct. 24 alin. 11) se completează cu prevederi care urmează să reglementeze că la executarea lucrărilor de 

formare în scopul divizării/ separării construcţiei în încăperi izolate/ locuri de parcare, se determină obligatoriu 

cotele-părţi ale încăperilor izolate/ locurilor de parcare din suprafaţa de folosinţă comună din construcţie/teren. 

2) Pct.25, alin. 3), se completează cu lit. (e), care urmează să reglementeze modul de formare a bunurilor 

imobile în cazul desființării condominiului. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea noului proiect nu prevede careva alocări ale surselor financiare. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Ordinul Directorului general adjunct al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru privind modificarea unor acte 

normative se încadrează în cadrul normativ existent. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
În scopul respectării prevederilor art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul Ordinului 

Directorului general adjunct al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru privind modificarea unor acte normative a 

fost plasat pe pagina web oficială a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru www.arfc.gov.md, compartimentul 

Transparenţa decizională, directoriul Proiecte supuse consultărilor publice/ proiecte acte departamentale. 
 

                    Director general adjunct                                                    Ștefan CRIGAN  
  

 

 

Ex. L. Mindov 
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