
Majoritatea unitãþilor administrativ-teritoriale

(UAT) din România au una sau mai multe di-

vergenþe cu vecinii în ceea ce priveºte deli-

mitarea teritorialã. Deºi existã o lege care 

descrie forma de organizare teritorialã, Legea

2/1968, aceasta nu include ºi referiri la de-

limitarea dintre douã UAT-uri. Agenþia Naþio-

nalã de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã

(ANCPI) lucreazã, de la începutul lui 2010, la

rezolvarea acestei probleme.

Î
mpreunã cu Intergraph Computer
Services, care a oferit soluþia infor-
maticã, ANCPI a început deja mar-
carea tronsoanelor contestate ºi a
mãsurilor propuse pentru soluþio-

nare ºi se pregãteºte pentru publicarea
hãrþii administrative a României.

În 16 februarie 1968, Marea Adunare
Naþionalã emitea Legea nr. 2 privind orga-
nizarea teritorialã a Republicii Socialiste
România, lege prin care se renunþa la orga-
nizarea în regiuni ºi raioane ºi se revenea la
structura unitãþilor administrativ-teritori-
ale (UAT) formate din judeþe, oraºe ºi co-
mune. În România, majoritatea UAT-
urilor au una sau mai multe divergenþe cu
vecinii în ceea ce priveºte delimitarea te-
ritorialã. 

Proiectul RELUAT (Registrul Elec-
tronic al Limitelor Unitãþilor Administra-
tiv -  Teritoriale) îºi propune sã transpunã
în delimitãri geografice limitele UAT-
urilor, pentru prima datã de când existã
Legea 2 din 1968. Informaþiile rezultate
din proiect vor genera straturi de fundaþie
sau prima cãrãmidã din INSPIRE.

La nivelul Uniunii Europene existã o
directivã de mediu numitã INSPIRE, prin
care se doreºte realizarea unei infrastruc-
turi de informaþii spaþiale la nivel euro-

pean, care trebuie implementatã de toþi
membrii Uniunii.

Directiva INSPIRE prevede obligati-
vitatea conturãrii la nivel naþional a unor
baze de date care sã conþinã un numãr
minimal de straturi de informaþii geo-
spaþiale, date care vor trebui sã fie accesi-
bile prin utilizarea unor tehnologii

geospaþiale bazate pe standarde inter-
naþionale. Astfel, odatã conturatã baza de
date geospaþialã care va descrie teritoriul
de interes, vor fi disponibile interfaþãri
cãtre exterior, prin care sã se expunã infor-
maþiile geospaþiale conform cerinþelor
legale care urmeazã a fi adoptate ºi de cãtre
România. Directiva INSPIRE a fost recent
transpusã în legislaþia româneascã.

Bucãtãria în sectorul 4, 
dormitoarele în 5

În România existã circa 11.000 de li-
mite comune de hotar între douã UAT-uri.
În momentul de faþã nu se ºtie pe câte din
ele sunt probleme.

În Bucureºti, de exemplu, existã
apartamente care au bucãtãria ºi sufrage-
ria aparþinând de un UAT (sector 4), iar
dormitoarele de un alt UAT (sector 5).

Un alt exemplu de divergenþe legate de
delimitarea teritorialã este cel al loca-
litãþilor Sighiºoara ºi Albeºti. În baza Legii
2/1968, delimitarea s-a decis prin pârâul
Valea Dracului. Decretul prezidenþial
63/1976 prevede cã o platformã industri-
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necesar specialiºtilor din cadastru pentru

evitarea suprapunerilor parcelelor de

teren aflate la graniþa dintre UAT-uri.
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alã aflatã dincolo de pârâu (adicã în
Albeºti) aparþine de Sighiºoara; suprafaþa
în litigiu este de 66,64 ha. Albeºti cere 
anularea decretului prezidenþial, spunând
cã este ilegal. În anul 2000, Tribunalul
Mureº dã câºtig primãriei Albeºti. Primãria
Sighiºoara formuleazã recurs ºi Curtea de
Apel Târgu Mureº decide în 2001 cã „a
admis apelul, a schimbat în tot hotãrârea
atacatã ºi în fond a respins acþiunea”,
deoarece „hotãrârea tribunalului a depãºit
atribuþiile puterii judecãtoreºti” ºi deoarece
„obiect al litigiului este delimitarea admi-
nistrativ-teritorialã, acesta fiind atributul
exclusiv al puterii legislative ºi executive”.
Albeºti-ul face recurs, dar acesta este con-
siderat nefondat.

Babele ºi Sfinxul disputate de
judeþele Prahova ºi Dâmboviþa

Cele mai importante monumente ale
naturii de pe Valea Prahovei au ajuns
motiv de ceartã între autoritãþile locale din
cele douã judeþe vecine. Autoritãþile locale
din judeþele Prahova ºi Dâmboviþa îºi
revendicã administrarea Sfinxului ºi a Ba-
belor. Documentul care a provocat litigiul
este o schiþã de delimitare administrativã a
comunei Moroieni, judeþul Dâmboviþa,
datatã în 1984 ºi executatã de Institutul de
Geodezie ºi Cartografie Bucureºti. Con-
form acestui document, cabana „Babele” ºi
platoul Bucegilor, unde se aflã Babele ºi
Sfinxul, se aflã pe teritoriul Dâmboviþei.

Documentul nu a fost însã recunoscut
niciodatã de autoritãþile prahovene. 

Un alt conflict a izbucnit între au-
toritãþile din judeþul Neamþ ºi cele din
judeþul Harghita, nesoluþionat încã, în
privinþa zonei Cheile Bicazului. Au-
toritãþile din Neamþ rãmân ferme cu

privire la graniþa cu judeþul Harghita ºi
susþin cã au documente cadastrale semnate
de ambele pãrþi, conform cãrora zona
Cheile Bicazului se aflã pe teritoriul
judeþului Neamþ.

Prefectul judeþului Neamþ a declarat
cã, potrivit acestor documente cadastrale,
întocmite în anul 1998, graniþa dintre cele
douã judeþe coincide cu cea stabilitã prin
Legea 2 din 1968. În aceste condiþii, pre-
fectul de Neamþ susþine cã nu existã mo-
tive pentru a stabili o nouã comisie cu
reprezentanþi ai celor douã judeþe, pentru
efectuarea unor noi mãsurãtori cadastrale.
Preºedintele Consiliului Judeþean Harghita
susþine cã documentul din 1998 nu este
valabil, pentru cã nu a fost întocmit con-
form legislaþiei în vigoare.

Care este rolul ANCPI?

ANCPI a generat o hartã iniþialã, pe
baza datelor din evidenþele proprii. Aceste
informaþii vor fi trimise cãtre toate UAT-

urile, se vor marca tronsoanele, fie cã sunt
validate, fie cã sunt contestate, vor intra
într-un proces de mediere, dupã care se va
publica prima versiune a hãrþii administra-
tive a României. 

Zonele cu probleme de delimitare te-
ritorialã vor intra într-un proces de me-
diere. Dacã dupã prima rundã de mediere
problemele nu se rezolvã, atunci se intrã
în altã rundã de medieri. Numãrul de
runde de medieri se traduce practic prin
rãbdarea cu care administraþia centralã îi
va pãsui pe cei din administraþia localã.
Dacã primarii a douã UAT-uri aflate în
dezacord nu ajung la un consens, ANCPI-
ul va aplica principiile cadastrale, deli-
mitãrile pe puncte tari sau pe puncte sta-
bile în timp. 

ANCPI prin OCPI (Oficiul de Cadas-
tru ºi Publicitate Imobiliarã) va avea un rol
destul de activ, pentru cã va oferi asistenþa
ºi suportul tehnic necesare în fiecare caz
în parte.

� LUIZA SANDU
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Proiectul RELUAT

este doar primul

pas ºi reprezintã

baza tehnicã pentru

atingerea unui

obiectiv mai impor-

tant. Cu adevãrat,

limitele UAT-urilor

vor putea fi stabilite oficial numai prin 

decizia politicã pe care prefecþii trebuie

sã o ia împreunã cu primarii localitãþilor.

Consider cã prioritatea trebuie sã o repre-

zinte interesul cetãþeanului indiferent de

comunitatea din care face parte, urmatã

de fundamentele economice.

IIlleeaannaa  SSppiirrooiiuu  

DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  AAddjjuunncctt  AANNCCPPII,,  

mmeemmbbrruu  îînn  ccoommiissiiaa  pprrooiieeccttuulluuii  RREELLUUAATT

RESPONSABILITÃÞI •  RESPONSABILITÃÞI •  RESPONSABILITÃÞI •  RESPONSABILITÃÞI • 
IINNSSTTIITTUUÞÞIIAA PPRREEFFEECCTTUULLUUII

� Constituirea comisiei pentru transpunerea

în delimitãri geografice a limitelor UAT

potrivit principiilor cadastrale

� Coordonarea activitãþii de validare a 

limitelor administrative:

- explicã reprezentanþilor UAT fluxul de lucru

pentru validarea în sistemul informatic

- analizeazã existenþa unor contestaþii fun-

damentate din partea reprezentanþilor UAT

- pune în aplicare mãsurile propuse pentru

soluþionarea tronsoanelor contestate

IINNSSTTIITTUUÞÞIIAA PPRRIIMMAARRUULLUUII

� Dã curs solicitãrii de transpunere în 

delimitãri geografice a limitelor UAT

potrivit principiilor cadastrale

� Semnaleazã ºi documenteazã 

tronsoanele de limitã asupra cãrora 

existã dezacorduri

� Participã la dezbaterile pentru 

medierea dezacordului

AANNCCPPII  //  OOCCPPII

� Genereazã harta delimitãrilor 

geografice a limitelor UAT pe baza

datelor oficiale din evidenþele proprii

� Asigurã suportul tehnic pentru 

comisiile de soluþionare a dezacor-

durilor

� Publicã ºi întreþine harta administrativã

a României

� Administreazã sistemul informatic 

de gestiune a hãrþii administrative

�� OBIECTIVELE 
RELUAT

� Transpunerea în delimitãri ge-

ografice a limitelor UAT potrivit

principiilor cadastrale definite de

elemente liniare stabile în timp

(anexa graficã la Legea 2/1968

privind limitele UAT-urilor)

� Evaluarea dimensiunii problemei

limitelor contestate

� Transpunerea Directivei INSPIRE

adoptatã prin OG 4 /2010 
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