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ANEXA Nr. 6    

 

STRUCTURA FIŞIERELOR PENTRU PREDARE   

 

    Pentru situaţiile neprezentate în anexă, Prestatorul creează subdirectoare separate şi 

denumeşte fişierele cu nume relevante, corespunzătoare sectoarelor cadastrale predate.   

    Livrarea 1 "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare"   

    Director: UAT_Date_teren   

    Conţine subdirectorul:   

   - "Memoriu_tehnic", cu fişiere care conţin descrierea lucrărilor efectuate.   

    Director: UAT_Registru   

    Conţine subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral) 

Fiecare subdirector "Sn" conţine fişiere cu denumirea Sn_Registrul cadastral al 

imobilelor_UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea 

teritoriului administrativ.   

    În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate unui registru 

cadastral al sectorului.   

    Director: UAT_Opis   

    Conţine un fişier doc/txt cu Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al 

posesorilor şi al altor deţinători, având denumirea Opis_alfabetic_deţinători_UAT şi fişierele 

.pdf asociate.   

    În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate opisului alfabetic. 

Conţine subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral).   

    Fiecare subdirector "Sn" conţine fişiere cu denumirea Sn_Opis_alfabetic_deţinători _UAT, 

unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ.   

    Director: UAT_planuri_cadastrale   

    Conţine:   

   - un subdirector "shp" care include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale 

descrise la "Conţinutul planului cadastral", cu fişiere shp separate pentru limita UAT, limita 

intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcţii, toponimie, 

etc:   

    [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: 

codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT;   
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    [Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca 

atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, judeţul, denumirea UAT, numărul trupului de 

intravilan (unic la nivelul UAT);   

    [Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr. sector] - shp reprezentând limita sectoarelor având ca 

atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul 

UAT); [Cod SIRSUP]_TARLA_[nr. tarla] - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca 

atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului.   

    [Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca 

atribute codul SIRSUP şi ID atribuit de Prestator);   

    [Cod SIRSUP]_CONSTRUCTII - shp reprezentând conturul construcţiilor (fiecare 

construcţie având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcţiei atribuit 

de Prestator) etc.   

    sau   

   - un subdirector "dxf" care include fişierul "plan_cadastral.dxf" ce conţine, pe layere separate, 

toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral". Acest fişier 

include toate elementele din formatul tipărit al planurilor cadastrale;   

    Structura de layere a fişierului "plan_cadastral.dxf" va conţine minim următoarele:   

 
   
 DENUMIREA LAYER-ULUI  CONŢINUTUL LAYER-ULUI  

 

[Cod_SIRSUP]_Cadrul plansei  - Titlul: Plan cadastral; 

- Subtitluri: UAT, judeţul, sectorul 

cadastral; 

- Scara planului şi sistemul de proiecţie 

STEREO 70; 

- Legenda; 

- Direcţia Nord; 

- Denumirea executantului, data 

întocmirii; 

- Schiţa cu dispunerea sectoarelor 

cadastrale; 

- Numărul planşei (dacă sunt mai 

multe); 

- Trăsături de caroiaj 
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 [Cod_SIRSUP]_LIMITA_poly  Limita UAT şi teritorii vecine  

 
[Cod_SIRSUP]_LIMITA_txt  Numele unităţilor administrativ- 

teritoriale  

 [Cod_SIRSUP]_INTRAV_poly  Limitele intravilanului/intravilanelor  

 
[Cod_SIRSUP]_INTRAV_txt  Numărul/denumirea 

intravilanului/intravilanelor  

 [Cod_SIRSUP]_SECTOR_poly  Limitele sectoarelor cadastrale  

 [Cod_SIRSUP]_SECTOR_txt  Numerele sectoarelor cadastrale  

 [Cod_SIRSUP]_IMOBILE_poly  Limitele imobilelor  

 [Cod_SIRSUP]_IMOBILE_txt  ID-urile imobilelor  

 [Cod_SIRSUP]_TARLA_poly  limita tarlalelor/cvartalelor  

 [Cod_SIRSUP]_TARLA_txt  numărul/denumirea tarlalelor/cvartalelor  

 
[Cod_SIRSUP]_NR POSTAL_txt  Numerele poştale ale imobilelor din 

intravilan  

 [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_poly  Limitele construcţiilor definitive  

 [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_txt  Codurile construcţiilor  

 [Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txt  Toponimie  

 

    şi   

   - un subdirector "tiff/pdf" care include fişierele de tip tiff/pdf.   

    Livrarea 2 "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală"   

    Director: UAT_Registru_final   

    Conţine fişiere actualizate cu modificările rezultate în urma soluţionării cererilor de 

rectificare/contestaţiilor privitoare la calitatea de posesor, cu denumirea Sn_Registrul cadastral 

al imobilelor_UAT_final, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea 

teritoriului administrativ.   

    În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate unui registru 

cadastral al sectorului.   

    Director: UAT_Opis_final   

    Conţine un fişier doc/txt cu Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al 

posesorilor şi al altor deţinători, actualizat cu modificările rezultate în urma soluţionării 

cererilor de rectificare şi fişierele .pdf asociate.   

    Fişierul are denumirea Opis_alfabetic_deţinători_UAT_final.   
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    În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate indexului alfabetic.   

    Conţine subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului 

cadastral).   

    Fiecare subdirector "Sn" conţine fişiere cu denumirea Sn_Opis_alfabetic_deţinători _UAT, 

unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ.   

    Director: UAT_planuri_cadastrale_final   

    Conţine date actualizate cu modificările rezultate în urma soluţionării cererilor de 

rectificare:   

   - un subdirector "shp" care include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale 

descrise la "Conţinutul planului cadastral", cu fişiere shp separate pentru limita UAT, limita 

intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcţii, toponimie, 

etc:   

    [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: 

codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT;   

    [Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca 

atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, judeţul, denumirea UAT, numărul trupului de 

intravilan (unic la nivelul UAT);   

    [Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr. sector] - shp reprezentând limita sectoarelor având ca 

atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul 

UAT); [Cod SIRSUP]_TARLA_[nr. tarla] - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca 

atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului.   

    [Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca 

atribute codul SIRSUP şi ID atribuit de Prestator);   

    [Cod SIRSUP]_CONSTRUCTII - shp reprezentând conturul construcţiilor (fiecare 

construcţie având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcţiei atribuit 

de Prestator) etc.   

    sau   

   - un subdirector "dxf" care include fişierul "plan_cadastral_final.dxf" ce conţine, pe layere 

separate, toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral".   

    Acest fişier include toate elementele din formatul tipărit al planurilor cadastrale.   

    Structura de layere a fişierului "plan_cadastral_final.dxf" va conţine minim următoarele:   
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 DENUMIREA LAYER-ULUI  CONŢINUTUL LAYER-ULUI  

 

 

[Cod_SIRSUP]_Cadrul plansei  

- Titlul: Plan cadastral; 

- Subtitluri: UAT, judeţul, sectorul 

cadastral; 

- Scara planului şi sistemul de proiecţie 

STEREO 70; 

- Legenda; 

- Direcţia Nord; 

- Denumirea executantului, data 

întocmirii; 

- Schiţa cu dispunerea sectoarelor 

cadastrale; 

- Numărul planşei (dacă sunt mai 

multe); 

 
 

- Trăsături de caroiaj  

 [Cod_SIRSUP]_LIMITA_poly  Limita UAT şi teritorii vecine  

 
[Cod_SIRSUP]_LIMITA_txt  Numele unităţilor administrativ- 

teritoriale  

 [Cod_SIRSUP]_INTRAV_poly  Limitele intravilanului/intravilanelor  

 
[Cod_SIRSUP]_INTRAV_txt  Numărul/denumirea 

intravilanului/intravilanelor  

 [Cod_SIRSUP]_SECTOR_poly  Limitele sectoarelor cadastrale  

 [Cod_SIRSUP]_SECTOR_txt  Numerele sectoarelor cadastrale  

 [Cod_SIRSUP]_IMOBILE_poly  Limitele imobilelor  

 [Cod_SIRSUP]_IMOBILE_txt  ID-urile imobilelor  

 [Cod_SIRSUP]_TARLA_poly  limita tarlalelor/cvartalelor  

 [Cod_SIRSUP]_TARLA_txt  numărul/denumirea tarlalelor/cvartalelor  

 
[Cod_SIRSUP]_NR POSTAL_txt  Numerele poştale ale imobilelor din 

intravilan 

 [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_poly  Limitele construcţiilor definitive  

 [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_txt  Codurile construcţiilor  

 [Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txt  Toponimie  
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    şi   

   - un subdirector "tiff/pdf" care include fişierele de tip tiff/pdf.   


