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Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modelele unice ale 

titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de teren, modul de 

completare, eliberare și păstrare a acestora 

------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 20 din Codul funciar nr. 828/1991 (republicat în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), cu modificările ulterioare,  

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă: 

1) Regulamentul privind modelele unice ale titlurilor de autentificare a 

dreptului deținătorului de teren, modul de completare, eliberare și păstrare a 

acestora, conform anexei nr.1. 

2)  Modelele unice ale titlului de autentificare a dreptului deținătorului de 

teren, precum urmează:  

a) titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren, proprietate a 

statului, conform anexei nr.2;  

b) titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren, proprietate a 

unităților administrativ-teritoriale şi proprietate privată, conform anexei nr.3.  

 

2. Se stabilește că titlurile de autentificare a dreptului deținătorului de teren 

sunt eliberate de către: 

1) autoritățile administrației publice locale, în cazul atribuirii de către 

acestea a terenurilor proprietate a unităților administrativ-teritoriale; 

2) Agenția Proprietății Publice, în cazul atribuirii de către stat a terenurilor 

proprietate a statului. 

 

3. Titlurile de autentificare a dreptului deținătorului de teren eliberate până 

la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri rămân valabile. 
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4. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 449/1992 despre aprobarea 

modelelor unice ale documentelor, ce confirmă dreptul de proprietate, posesiune 

și beneficiere funciară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1992, nr.6, 

art.142-1), cu modificările ulterioare. 

 

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Serghei Railean 
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          Anexa nr.1  

la Hotărârea Guvernului nr.  

 

REGULAMENT 

privind modelele unice ale titlurilor de autentificare a dreptului  

deținătorului de teren, modul de completare, eliberare și păstrare a acestora 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1.Prezentul Regulament stabilește modelele unice ale titlurilor de 

autentificare a dreptului deținătorului de teren (în continuare – titlu) și determină 

modul de completare, eliberare și păstrare a acestora. 

 

2. Pentru fiecare teren, deținătorului i se eliberează câte un titlu, indiferent 

de mărimea și numărul terenurilor ce aparțin unui deținător. 

 

3. Eliberarea titlurilor este asigurată de către: 

1) autoritatea administrației publice locale pe al cărei teritoriu administrativ 

se află terenul; 

2) Agenția Proprietății Publice la atribuirea terenurilor proprietate a statului.  

 

4. Titlurile se completează și se eliberează în decurs de 10 zile lucrătoare de 

la adoptarea deciziei/hotărârii Guvernului/ordinului cu privire la atribuirea 

terenului de către autoritatea administrației publice competente.  

 

5. Titlul se completează în baza raportului lucrării cadastrale, recepționat în 

modul stabilit de Agenția Servicii Publice, care reflectă amplasarea hotarelor 

terenurilor atribuite în temeiul actelor administrative privind atribuirea terenului.  

 

6. Fiecărui teren i se atribuie un număr cadastral unic, ale cărui structură și 

principiu de formare sunt stabilite în conformitate cu prevederile Regulamentului 

cu privire la modul efectuării înregistrării primare masive, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1030/1998.  

 

II. COMPLETAREA TITLULUI 

 

7. Titlul se completează cu cerneală neagră, prin tipar. La completarea 

titlului nu se admit ștersături. Corectarea înscrierilor în titluri se admite doar în 

cazul omisiunilor. Omisiunile pot fi corectate prin efectuarea mențiunii în acest 

sens pe titlu, iar textul greșit se va bara cu o linie astfel ca textul inițial să poată fi 

citit.  
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8. Titlul completat cu greșeli urmează a fi distrus prin mijloace fizice cu 

consemnarea acestui fapt în Condica de evidență a formularelor titlurilor de 

autentificare a dreptului deținătorului de teren.  

 

9. Numărul titlului corespunde numărului cadastral al terenului. 

 

10. La punctul 1 din titlu se introduce denumirea completă a deținătorului 

terenului în baza actelor de constituire a persoanei juridice sau numele, prenumele 

și patronimicul persoanei fizice și adresa domiciliului în baza actului de identitate 

(pentru terenul proprietate a statului – instituția publică/întreprinderea de stat în a 

cărei folosință se transmite terenul și/sau autoritatea administrației publice centrale 

care administrează terenul și sediul ei). 

 

11. La punctul 2 din titlu se indică: 

1) actele administrative de atribuire a terenului, numărul, data, luna și anul 

adoptării actelor; 

2) titlul de drept: „proprietate” sau „administrare” și/sau „folosință”,  în 

cazul în care terenul se află în proprietatea a doi sau mai mulți proprietari, se 

înscrie „proprietate comună” cu indicarea cotei-părți (în fracție ordinară sau în 

procente), dacă aceasta este stabilită; 

3) suprafața terenului în hectare cu precizia de până la al patrulea semn după 

virgulă; 

4) domeniul (public sau privat) la care este atribuit terenul, în cazul 

proprietății publice. 

 

12. La punctul 3 se indică categoria de destinație a terenului și în paranteze 

modul de folosință a terenului. 

 

13. La punctul 4 se indică numărul de înregistrare și data efectuării înscrierii 

în Registrul cadastral al deținătorilor de terenuri. 

 

14. La punctul 5 se indică cu cifre și litere data eliberării titlului deținătorului 

de teren. 

 

15. În cazul atribuirii terenurilor proprietate a statului, titlul se semnează de 

către directorul general al Agenției Proprietății Publice și persoana nominalizată 

prin ordin al directorului general al Agenției Proprietății Publice. Semnăturile se 

autentifică prin aplicarea ștampilei Agenției Proprietății Publice. 

 

16. La atribuirea terenurilor proprietate a unităților administrativ-teritoriale, 

titlul se semnează de către primar, secretar și specialistul pentru reglementarea 

regimului proprietății funciare (inginerul cadastral) al primăriei. Semnăturile se 

autentifică prin aplicarea ștampilei autorității administrației publice locale. 
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17. Informația grafică se reprezintă pe pagina 3 al titlului, în formă de teren 

aparte. În cazul în care informația grafică include un fragment din planul cadastral 

sau din proiectul de organizare a teritoriului, în acest fragment se indică toate 

numerele cadastrale ale terenurilor adiacente.  

 

18. Terenul pentru care se eliberează titlul este evidențiat cu o linie 

pronunțată care reflectă perimetrul hotarelor lui sau prin aplicarea unui fundal 

întunecat.  

 

19. În colțul drept de sus, pe pagina 3, se indică numărul cadastral complet 

al terenului atribuit.  

 

20. Informația grafică va conține numărul punctelor de cotitură a hotarelor 

terenului și, prin semne convenționale, zona de aplicare a drepturilor reale în 

privința acestor terenuri. Distanțele dintre punctele de cotitură se redau în formă 

de tabel. 

 

21. Sub reprezentarea grafică se indică scara. Pentru terenul care se află în 

intravilan se indică adresa acestuia și, după caz, denumirea obiectivului. 

 

22. Pentru terenul care se află în extravilan se indică denumirea localității şi 

amplasamentul „extravilan”. 

 

23. Pe pagina 3, sub reprezentarea grafică, pe locul gol al titlului se aplică 

ștampila cu denumirea întreprinderii care a completat titlul și semnătura 

executorului. 

 

24. În cazul în care planul terenului nu se încadrează în formatul titlului, se 

elaborează anexă la titlu, iar în locul reprezentării grafice se indică „Planul se 

anexează”. 

 

III. EVIDENŢA, ELIBERAREA ŞI PĂSTRAREA TITLURILOR 

 

25. Multiplicarea și transmiterea gratuită executorilor lucrărilor a 

formularelor titlului, confecționate din contul surselor bugetare de stat, se asigură 

de către Agenția Proprietății Publice pentru terenurile proprietatea de stat. 

 

26. Multiplicarea și transmiterea gratuită executorilor lucrărilor a 

formularelor titlului, confecționate din contul surselor bugetare locale, se asigură 

de către primărie pentru terenurile proprietate publică locală, amplasate în 

teritoriul administrativ al unității administrativ-teritoriale. 
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27. Multiplicarea și transmiterea gratuită executorilor lucrărilor a 

formularelor titlului, în cazul lucrărilor executate în cadrul programelor se stat, se 

asigură de către entitățile responsabile de implementarea acestuia. 

 

28. Evidența formularelor titlurilor se va efectua în Condica de evidență a 

formularelor titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de teren. 

 

29. La atribuirea terenurilor:  

1) proprietate publică, titlul se perfectează în trei exemplare (un exemplar 

color și două exemplare alb-negru); 

2) proprietate privată, titlul se perfectează în două exemplare (un exemplar 

color și un exemplar alb-negru). 

 

30. Titlurile completate și semnate se eliberează în mod gratuit deținătorilor 

de terenuri după înregistrarea lor în Registrul cadastral al deținătorilor de terenuri, 

care este ținut de Agenția Proprietății Publice sau autoritatea administrației publice 

locale, pentru înregistrare în registrul bunurilor imobile.  

 

31. După înregistrarea în Registrul bunurilor imobile: 

1) în cazul terenurilor proprietate publică, un exemplar alb-negru al titlului 

se prezintă pentru păstrare Agenției Proprietății Publice/primăriei, exemplarul 

color se înmânează deținătorului de teren, iar al treilea exemplar alb-negru se 

păstrează la organul cadastral teritorial; 

b) în cazul terenurilor proprietate privată, exemplarul color al titlului rămâne 

la deținător, iar exemplarul alb-negru se păstrează la organul cadastral teritorial. 

 

32. Titlurile pot fi anulate sau retrase prin actul administrativ al autorității 

care a emis (ordinul directorului general al Agenției Proprietății Publice/dispoziția 

primarului/decizia irevocabilă a instanței de judecată), în conformitate cu Codul 

administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.  

 

33. Eliberarea duplicatului titlului se efectuează de către organul cadastral 

teritorial. 

 

34. Duplicatul titlului se eliberează pentru bunurile imobile înregistrate în 

Registrul cadastral al deținătorilor de terenuri, în cazul în care titularul de drepturi 

a declarat că titlul este pierdut – prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

35. Duplicatul eliberat reprezintă redarea exactă a conținutului actului, cu 

excepția semnăturilor. În locul semnăturilor originale se menționează numele și 

prenumele fiecărui semnatar.  
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36. Pe prima pagină a duplicatului se va aplica o parafă cu mențiunea 

„DUPLICAT”.  

 

37. Pe a doua pagina, sub locul semnăturilor, se introduce următorul text: 

„Prezentul duplicat s-a întocmit în _______exemplare, de către 

______________, astăzi _____________ și are aceeași forță probantă ca 

originalul”, sub care persoana responsabilă a autorității care a emis semnează și 

aplică stampila. 

 

38. Duplicatul titlului se autentifică de către autoritatea publică care l-a 

eliberat. 
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                  Anexa nr.2 

la Hotărârea Guvernului nr.  

 
 

REPUBLICA MOLDOVA 

 

TITLU 

de autentificare a dreptului deținătorului de teren  

nr. _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 1  
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Titlu de autentificare a dreptului asupra terenului este eliberat deținătorului 

____________________________________________________________________________ 
(numele și prenumele persoanei fizice sau juridice, sediul) 

____________________________________________________________________________ 
(domiciliul persoanei fizice sau sediul persoanei juridice) 

 

1. În temeiul ________________________________________________________________ 
(actul normativ/ordinul/decizia) 

nr. __________ din ___________________20___, deținătorului i s-a repartizat în __________ 

____________________________________________________________________________ 
(proprietate, administrare, folosință) 

teren cu o suprafață totală de ____ ha în hotarele indicate în plan, din domeniul ___________. 
                                                                                                                                                                                                      (public/privat) 

 

2. Categoria de destinație a terenului __________________________________ (modul de 

folosință ____________________________________) 

 

3. Înregistrat în Registrul cadastral al deținătorilor de terenuri la nr.____ din _______  20 ____ 

 

4. Eliberat ___________________________________________________________________ 
(data eliberării cu cifre și litere) 

 

L.Ş. Directorul general al Agenției Proprietății Publice __________________ 

 

      Persoana responsabilă, numită prin ordin  

      al directorului general al Agenției Proprietății Publice __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 2  
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 Anexă 

la Titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren  

 

PLANUL 

terenului repartizat 

 

număr cadastral____________________________ 

 

 

 

Reprezentarea  grafică a terenului 

 

 

 

 

 

 

 

scara 1:________ 

 

 

Terenurile adiacente sunt indicate pe planul geometric 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Hotare (generale/ fixe) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Distanța: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 3  
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                                  Anexa nr. 3 

la Hotărârea Guvernului nr. 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

 

TITLU 

de autentificare a dreptului deținătorului de teren  

nr.____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 1  
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Titlu de autentificare a dreptului asupra terenului este eliberat deținătorului ________________ 

____________________________________________________________________________ 
(numele și prenumele persoanei fizice sau juridice, sediul) 

____________________________________________________________________________ 
(domiciliul persoanei fizice sau sediul persoanei juridice) 

 

1. În temeiul _________________________________________________________________ 
(decizia consiliului local) 

nr. __________ din ___________________20___, deținătorului i s-a repartizat în __________ 

____________________________________________________________________________ 
(proprietate, administrare, folosință) 

teren cu o suprafață totală de __________ ha în hotarele indicate în plan, din domeniul  

(public/privat) _______________________________________________________________. 
                                                                  (se completează numai în cazul proprietății publice) 
                                                                                                                                                                                                                  

2. Categoria de destinație a terenului __________________________________  

    (modul de folosință ____________________________________) 

 

3. Înregistrat în Registrul cadastral al deținătorilor de terenuri la nr.____ din _______ 20_____ 

 

4. Eliberat ___________________________________________________________________ 
(data eliberării cu cifre și litere) 

 

 

L.Ş.                 Primar  _____________________________ 

                        Secretar _____________________________ 

                        Specialistul pentru reglementarea 

                        regimului proprietății funciare_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 2  
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                    Anexă  

                                                  la Titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren  

 

PLANUL 

terenului repartizat 

 

număr cadastral____________________________ 

 

 

 

Reprezentarea  grafică a terenului 

 

 

 

 

 

 

 

 

scara 1: ________ 

 

Terenurile adiacente sunt indicate pe planul geometric 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Hotare (generale/ fixe) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Distanța: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 



Notă informativă 

la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

modelele unice ale Titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de teren, modul de 

completare, eliberare și păstrare a acestora 

 

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

 Proiectul a fost elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite  

 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

modelele unice ale Titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de teren, 

modul de completare, eliberare și păstrare a acestora a fost elaborat în temeiul 

art.20 din Codul funciar nr.828/1991 (republicat în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2001, nr 107, art.817), cu modificările şi completările 

ulterioare, care prevede că, titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren 

se eliberează de către Agenția Proprietății Publice în cazul atribuirii de către stat 

a terenurilor proprietate a  statului, iar forma titlului de autentificare a dreptului 

deţinătorului de teren se stabileşte de Guvern. 

Concomitent, informăm că la baza inițierii elaborării proiectului dat de către 

Ministerul Economiei și Infrastructurii a stat: 

- adresarea Agenției Proprietății Publice nr.03-04-1267 din 13.04.2019; 

- demersul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr.36/01-06/252 din 23.04.2019; 

- decizia aprobată în cadrul Ședinței, convocate de către Agenția Proprietății 

Publice la data de 12.06.2019 (au participat: Ministerul Economiei și 

Infrastructurii, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale și Mediului, 

Agenția Proprietății Publice, Centrul de Implementare a Reformelor). 

Susidiar, menționăm că din motivul că nu au fost efectuate modificările respective 

în modelul titlului, la Agenția Proprietății Publice, s-a acumulat un număr mare 

de cereri privind eliberarea titlurilor, din aceste considerente în proiect se propune 

ca hotărîrea în cauză va intra în vigoare din data publicării. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu 

legislația Uniunii Europene 

 Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 Prin proiect se propune aprobarea modelelor unice ale Titlurilor de autentificare 

a dreptului deținătorului de teren eliberat de către: 

- Agenția Proprietății Publice, în cazul atribuirii de către stat a terenurilor 

proprietate a  statului; 

- autoritățile administrației publice locale, în cazul atribuirii de către acestea a 

terenurilor proprietate a  unităților administrativ-teritoriale.  

De asemenea, în proiect se stabilește modul de completare, eliberare și păstrare a 

Titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de teren. 

Totodată, avînd în vedere că prevederile Hotărîrii de Guvern nr.449/1992 sunt 

depășite propunem abrogarea acestei hotărîri. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

 Realizarea proiectului dat nu implică cheltuieli financiare publice 

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



 Aprobarea actului normativ în cauză impune abrogarea Hotărârea Guvernului 

nr.449/1992 despre aprobarea modelelor unice ale documentelor, ce confirmă 

dreptul de proprietate, posesiune şi beneficiere funciară 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

 În conformitate cu art.32 și 34 din Legea nr.100/2017, proiectul a fost supus 

procedurii de avizare, consultare publică și expertizare 

8. Constatările expertizei anticorupţie 

  Proiectul a fost supus expertizei anticorupție 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

 Nu este necesar 

10. Constatările expertizei juridice 

 Proiectul va fi supus expertizei juridice 

11. Constatările altor expertize 

 Nu este necesar  

 

Ministrul economiei                                      Serghei RAILEAN    

și infrastructurii       
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