
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2021 

Chișinău 

 

Pentru modificarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor 

comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor,  

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 437/2019 

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

În temeiul art. 551 alin. (3) din Legea cadastrului bunurilor imobile 

nr. 1543/1998 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, 

nr. 88-95, art. 79), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Regulamentul privind modul de corectare a erorilor comise în procesul

atribuirii în proprietate a terenurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 437/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 303-305, 

art. 669), se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 4, după cuvântul „lucrărilor” se introduc cuvintele „de

corectare masivă a erorilor”; 

2) la punctul 5:

după cuvântul „lucrărilor” se introduc cuvintele „de corectare masivă a 

erorilor”; 

la subpunctul 3), cuvintele „lucrărilor de corectare a erorilor” se substituie 

cu cuvintele „lucrărilor de corectare masivă a erorilor”; 

3) în punctul 11:

a) la subpunctul 2):

litera e) se completează cu liniuța a treia cu următorul cuprins: 

„– dacă în cadrul conturului supus corectării se identifică bunuri imobile 

înregistrate anterior în Registrul bunurilor imobile pe numele unității 

administrativ-teritoriale, compensarea deficitului de suprafață poate fi efectuată 

din contul acestor bunuri imobile;”; 

se completează cu litera i) cu următorul cuprins: 

„i) în cazul în care se constată că în proiectul de organizare a teritoriului au 

fost omise obiective antierozionale (evacuatoare de apă, plantaţii forestiere, 

canale) și că acestea întretaie terenurile supuse corectării, după corectare terenurile 
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inițiale se divizează în două, celui dintâi i se modifică parametrii, iar celui de-al 

doilea i se atribuie un alt număr cadastral.”; 

b) subpunctul 3) se abrogă;

4) la punctul 27, textul „nu mai puțin de 15 zile lucrătoare” se substituie cu

textul „cel mult 10 zile lucrătoare”; 

5) la punctul 29, textul „20 de zile” se substituie cu textul „10 zile”.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial

al Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 



Nota informativă 
la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificareaa Regulamentului privind modul  corectare a erorilor  

comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 437/ 2019 
 

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

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind modul de corectare a 

erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 437/ 

2019, a fost elaborat  de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, în comun cu Agenţia Servicii Publice. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile urmărite 
Proiectul prevede  îmbunătăţirea cadrul normativ pentru a asigura executarea în termen a lucrărilor de corectare 

a erorilor, stabilite de Programul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, pentru anii 2020-2023, 

aprobat prin HG 1030/ 1998 cu modificările ulterioare. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

1. Conform pct. 3 din regulament, lucrările de corectare a erorilor se execută masiv sau selectiv. Inițierea 

lucrărilor de corectare a erorilor se efectuiază prin decizia consiliului local. Totodată, corectarea poate fi 

executată și la solicitarea unui proprietar, în cazul erorii constatate la hotarele aprobate anterior. Astfel, se 

propune ca inițierea lucrărilor de corectare a erorilor se efectuiază prin decizia consiliului local numai în cazul 

lucrărilor executate masiv. În acest sens, se propune la pct. 4 și pct. 5 după cuvîntul ”lucrărilor” se completează 

cu cuvintele ”de corectare masivă a erorilor.” 

2. În cadrul executării lucrărilor de corectare a erorilor se contată cazuri cînd drept urmare a erorii de 

măsurare, în conturul supus proiectării au apărut suprafețe de teren neatribuite, și aceste suprafețe ulterior au 

fost înregistrate după unitatea administrativ-teritorială. Astfel, se propune completarea subpunctul 2 punctul 11, 

litera e) cu liniuța a treia cu următorul conținut: “dacă în cadrul conturului supus corectării se identifică bunuri 

imobile înregistrate anterior în registrul bunurilor imobile după unitatea administrativ-teritorială, compensarea 

deficitului de suprafață poate fi efectuată din contul acestori bunuri imobile.”  

3. Subpunctul 3 punctul 11 se exclude, întru armonizarea actului normativ cu reglementările legislative 
prevăzute în art. 55, alin. (34) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, care nu stabilește 

obligațiuni de solicitare a careva acorduri.  

4. La punctul 27 sintagma “nu mai puțin de 15 zile lucrătoare” se substituie cu sintagma “cel mult 10 zile 

lucrătoare”, întru armonizarea actului normativ cu reglementările legislative prevăzute în art. 552 din Legea 

cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, care stabilește termenul de depunere a contestațiilor în procesul 

consultărilor publice a documentației cadastrale. 

5. Totodată, la punctul 29 sintagma “În termen de 20 de zile lucrătoare” se substituie cu sintagma “În termen 

de 10 zile lucrătoare”. Reeșind din experiența acumulată pe durata implimentării  proiectului de înregistrare şi 

evaluare masivă, termenul de  20 de zile lucrătoare pentru examinarea contestațiilor de către comisia de 

soluționare, este prea mare, fapt care duce la extinderea termenului de executare a lucrărilor. 

6. De asemenea, reeșind din importanța modificărilor propuse la regulament, care la rîndul său urmează să 

asigure finalizarea în termen a lucrărilor de înregistrare şi evaluare masivă, executate în baza Acordului de 

finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, semnat la 17 septembrie 

2018 şi ratificat de Parlamentul Republicii Moldova la 8 noiembrie 2018 (Legea nr. 240 din 08.11.2018), se 

propune ca hotărîrea să între în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Proiectul nu necesită cheltuieli suplimentare din contul bugetului de stat.  

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

La modificarea punctelor 11, 27  şi 29 a  Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în 

procesul atribuirii în proprietate a terenurilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 437/2019 nu va fi necesară 

modificarea altor acte normative. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
Proiectul va fi supus avizării şi consultărilor publice, conform art. 32 din Legea nr. 100/ 2017 cu privire la 

actele normative, fiind expediat parţilor interesate şi plasat pe pagina web a Agenţiei Relaţii Funciare şi 

Cadastru: www.arfc.gov.md, la compartimentul: Transparenţa decizională/ Proiecte de acte normative și 

www. particip.gov.md. 

7. Constatările expertizei anticorupţie  
Proiectul va fi supus supus expertizei anticorupţie, conform art. 35 din Legea 100/2017, find solicitată efectuarea  

expertizei de către Centrul Naţional  Anticorupţie. 

http://www.arfc.gov.md/
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8. Constatările expertizei juridice 
Proiectul va fi supus expertizei juridice,  conform art. 37 din Legea 100/2017. 

9.  Consultările altor expertize 
Proiectul nu conţine prevederi de reglementare a activităţii de întreprinzător în sensul Legii nr. 235/2006 cu 

privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, astfel decăzînd necesitatea 

examinării acestuia de către Grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător. Proiectul nu 

conţine factori de risc, care pot genera apariţia riscurilor de corupţie. De asemenea, proiectul nu cade sub 

incidenţa altor expertize necesare a fi efectuate în condiţiile Legii nr. 100/2017. 

 

                   

 

 

            Director general adjunct                                                                     Ștefan CRIGAN          

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
          Ex. L. Mindov                                                                                                                                                                                    

            tel: 88-12-52                                                                                                                                                                                                                            




