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Cadastrul general si cadastrele de specialitate 
 
 
 
Partea I - Cadastru general 
 
Capitolul 1. Notiuni generale 
 
1. Notiunea de cadastru 
2. Scurt istoric al aparitiei cadastrului 
3. Definitia, caracteristicile, rolul, scopul, importanta si cadrul legislativ al cadastrului 
4. Legatura cadastrului cu alte discipline 
5. Aspectele cadastrului 
6. Functiile cadastrului 
7. Clasificarea cadastrului 
8. Categoriile de folosinta ale terenurilor 
9. Categorii de terenuri 
 
Capitolul 2. Calcule specifice activitatii de cadastru 
 
1. Calculul punctului pe segment 
2. Sir de puncte pe segment 
3. Calculul coordonatelor punctului de intersectie a doua drepte 
4. Determinarea coordonatelor unui punct folosind drepte paralele ajutatoare 
5. Calculul coordonatelor unui punct folosind drepte perpendicular 

6. Franturi si capete de drum 
7. Detasarea suprafetelor 
 
Capitolul 3. Introducerea cadastrului general intr-un teritoriu administrativ 
 
1. Notiuni generale  
2. Delimitarea unitatilor administrativ teritoriale 
3. Rectificarea hotarelor 
4. Lucrarile care se executa pentru introducerea cadastrului general 
5. Numerotarea cadastrala 
6. Determinarea ariei suprafetelor 
7. Registrele cadastrale 
8. Evidenta si intretinerea cadastrului 
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Capitolul 4. Latura calitativa a cadastrului general 
 
1. Aspectul calitativ al cadastrului general 
2. Dreptul de proprietate 
3. Titularii drepturilor de proprietate 
4. Raporturi juridice 
5. Publicitatea imobiliara 
 
Partea II-a.  Cadastre de specialitate 
 
Capitolul 1. Cadastrul fondului agricol 
 
1. Definitia, obiectul si scopul cadastrului fondului agricol 

2. Etapele care se parcurg la introducerea si intretinerea cadastrului fondului agricol 
3. Latura calitativa a cadastrului fondului agricol 
4. Cadastrul fondului viticol 
 
Capitolul 2. Cadastrul fondului imobiliar – edilitar 
 
1. Definitia, obiectul si scopul cadastrului fondului imobiliar – edilitar 
2. Etapele care se parcurg la introducerea  si intretinerea cadastrului fondului 
imobiliar – edilitar 
 
Capitolul 3. Cadastrul fondului apelor 
 
1. Definitie, obiect, scop 
2. Inventarierea cadastrala primara 
3. Evidenta cadastrala 
4. Sistemul cadastral de referinta si hartile cadastrale 
5. Prelucrarea si sistematizarea datelor cadastrale primare 
6. Determinari calitative in cadastrul fondului apelor 
 
Capitolul 4. Cadastrul fondului forestier 
 
1. Generalitati, definitie scop 
2. Identificarea si delimitarea suprafetelor apartinand fondului forestier 
3. Executarea lucrarilor necesare intocmirii planului cadastral pentru fondul forestier 
4. Descrierea economica a padurilor 
5. Ridicarea in plan a padurilor 
6. Latura calitativa a cadastrului fondului forestier 
 
Capitolul 5. Cadastrul terenurilor cu destinatie speciala 
1. Cadastrul in domeniul transporturilor 
2. Cadastrul Monumentelor Istorice 
3. Cadastrele de specialitate din domeniul industrial 
4. Cadastrul terenurilor destinate apararii 
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