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1 Introducere 

1.1 Scop 

Obiectivul principal al acestui document este de a descrie cerințele tehnice detaliate pentru 
elaborarea sistemului informațional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-
edilitară” (ROITE). 

Cerinţele tehnice detaliate descrise în acest sistem vor necesita revizuire; de asemenea în faza 
de analiză a proiectului pot avea loc mici schimbări cu scopul de a introduce orice modificare 
care va decurge din modificarea cadrului legislativ şi normativ întru susţinerea    “Registrului 
obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară”.   

1.2 Informație de reper 

Autoritățile publice locale trebuie să abordeze problema dezvoltării durabile a localităților și 
teritoriului țării. Suplimentar, documentația urbanistică și de ameliorare funciară este 
instrumentul de temelie a strategiei de dezvoltare durabilă a tuturor sectoarelor economiei 
naționale. 

În realitate, o planificare urbanistică adecvată nu poate fi realizată fără informațiile 
corespunzătoare despre instalațiile tehnico-edilitare existente sau planificate, iar, la acest 
moment, la nivelul administrației, astfel de informații lipsesc complet, fiind doar păstrate în mod 
parțial de companiile de servicii publice care administrează diverse servicii publice. 

ROITE este sistemul care va trebui să gestioneze și să mențină această informație, care, 
potrivit Hotărârii aprobate de Creare a Sistemului Informațional Automatizat „Registrul obiectelor 
de infrastructură tehnico-edilitară” nr. 133 din 24.02.2014, va permite: 

 Asigurarea unei baze metodologice unice pentru înregistrarea instalațiilor de 
infrastructură tehnico-edilitară și a drepturilor asupra acestora; 

 Crearea unui sistem de protecție a titularilor de drepturi asupra instalațiilor de 
infrastructură tehnico-edilitară; 

 Crearea cadastrelor specializate privind instalațiile de infrastructură tehnico-edilitară 
potrivit unor standarde unice; 

 Crearea unei singure baze de date (consolidate) privind instalațiile de infrastructură 
tehnico-edilitară și drepturile asupra acestora; 

 Crearea unui sistem deschis de informare a pieței imobiliare privind instalațiile de 
infrastructură tehnico-edilitară și restricțiile existente referitoare la utilizarea terenurilor 
incluse în zona de protecție a instalațiilor; 

 Organizarea unei baze de date pentru planificarea și amenajarea terenului și unei baze 
pentru buna funcționare a infrastructurii tehnico-edilitare. 

1.3 Conceptul ROITE 

A fost aprobat conceptul sistemului informațional automatizat „Registrul obiectelor de 
infrastructură tehnico-edilitară” (a se vedea Hotărârii nr. 133 din 24.02.2014). 

SIA ROITE este o componentă a Sistemului Informațional Național Geografic și este sursa 
oficială de informații cu privire la instalațiile de infrastructură tehnico-edilitară, elementele 
structurale ale instalațiilor de infrastructură tehnico-edilitară, dreptul de proprietate și alte 
drepturi reale, zonele de protecție ale instalațiile de infrastructură tehnico-edilitară, precum și 
restricțiile existente la utilizarea terenurilor incluse în zona de protecție. 

SIA ROITE urmărește să asigure crearea resurselor informaționale ale ROITE și să furnizeze 
informații cu privire la instalațiile de infrastructură tehnico-edilitară, dreptul de proprietate și alte 
drepturi reale cu privire la acestea. 

SIA ROITE este conceput pentru a permite identificarea instalațiilor și elementelor de 
infrastructură tehnico-edilitară ca obiecte fizice, care fac obiectul înregistrării pentru sistemele 
informaționale departamentale și interdepartamentale. 
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1.4 Părțile interesate în ROITE 

Trei actori principali vor fi implicați în acest sistem: autoritățile publice locale (denumite, de 
asemenea, APL), proprietarii instalațiilor (în principal companii de servicii publice, dar și cetățeni 
sau alte persoane juridice) și Întreprinderea de Stat „Cadastru".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-1: ROITE în mijlocul ÎS Cadastru, APL și Proprietarilor instalațiilor 

RUTIF – ROITE 
State Enterprise „Cadastru” – Întreprinderea de Stat „Cadastru" 
Facility Owners – Proprietarii instalațiilor 
Local Public Authorities – Autoritățile publice locale 

 

Aceste părți interesate au necesități diferite, unele dintre ele se suprapun sau nu se suprapun 
cu necesitățile celorlalți, însă ROITE le va sprijini pe toate și va furniza următoarele: 

 Proprietarii instalațiilor: protecția bunurilor acestora; 

 Autorități publice locale: îmbunătățirea planificării și a managementului urbanistic; 

 Întreprinderea de Stat Cadastru: înregistrare conform cerințelor legale existente. 
 

1.4.1 Operatori (companii de servicii publice) 

„Operator” este compania (publică sau privată) care administrează sau gestionează un serviciu 
public, utilizând obiecte de infrastructură tehnico-edilitară. Aceste companii sunt cunoscute 
drept companii de servicii publice și companii de prestări servicii, care gestionează 
infrastructura de rețea și oferă servicii utilizatorilor finali (cetățenilor sau companiilor). 

Procesele de activitate ale acestor companii depind în mare măsură de propriul registru al 
infrastructurii, care este de obicei utilizat pentru optimizarea costurilor operaționale asociate cu 
întreținerea rețelelor lor. 

Unii operatori au fost vizitați pentru a înțelege mai bine informația pe care o dețin despre 
obiectele de infrastructură tehnică și modul în care este utilizată la moment în activitățile în care 
sunt implicate zonele protejate.  

Există diferite tipuri de operatori: 

 Rețele de alimentare cu apă și de canalizare; 

 Rețele electrice; 

 Rețele de gaze naturale; 

 Rețele de energie termică; 

 Rețele de drumuri; 

 Rețele de căi ferate; 

 Instalații de transport (port, aeroport); 

 Reţele de comunicaţie electronice; 
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 Managementul deșeurilor. 

1.4.2 Administrația Publică Centrală 

Administrația Publică Centrală (APC) devine un actor cheie atunci când vorbim despre 
instalațiile de infrastructură tehnică, deoarece diferite ministere gestionează diferite tipuri de 
infrastructură: 

 Ministerul Economiei gestionează infrastructura energetică (gaz natural, energie 
electrică); 

 Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor – infrastructura de transport 
(drumuri, căi ferate, aeroporturi, porturi); 

 Ministerul Mediului – infrastructura de apă (alimentare cu apă și canalizare, sisteme de 
irigații și drenaj, structuri hidraulice); 

 Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, Registrul de Stat al unităţilor 
administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova, 
Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară; 

 Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor – Infrastructura de comunicații 
electronice. 

 

Este important să evidențiem faptul că aceste ministere au competența de a gestiona o parte 
din infrastructura publică, dar ele nu furnizează servicii de „cadastru” către părți terțe, deoarece 
aceasta nu ține de competența lor. Astfel, în general, în privința ROITE, APC este ca și orice alt 
administrator, care deține sau administrează o anumită infrastructură sau serviciu. 

Datorită importanței primordiale pe care unele entități din APC, precum Întreprinderea de Stat 
Cadastru sau ARFC, o au în cadrul ROITE, acestea au fost descrise în secțiunea următoare ca 
o parte interesată distinctă. 

1.4.3 Întreprinderea de Stat „Cadastru” 

ARFC este responsabilă de dezvoltarea și implementarea politicii de stat privind inspectarea, 
cartografierea și cadastrul. ARFC este responsabilă de elaborarea Sistemului Informațional 
Geografic Național (SIGN) și a Infrastructurii Naționale de Date Spațiale (INDS). În subordinea 
acestei agenții se află diferite întreprinderi de stat, una dintre care este „Cadastru”. 

Întreprinderea de Stat „Cadastru” gestionează, la nivel național, cadastrarea și înregistrarea 
bunurilor imobile și planificarea cadastrului infrastructurii tehnice noi (urmează să fie conceput). 
Informația funciară gestionată se referă doar la parcele. 

 

Figura 1-2: Întreprinderea de Stat „Cadastru” în cadrul structurii ARFC 

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a 
Republicii Moldova 

Întreprinderea de 
Stat „Cadastru” 

Întreprinderea de 
Stat „Cadastru” 
oficii regionale (39 
(39) 

Întreprinderea de 
Stat „Ingeocad” 

ÎS „Institutul de 
Proiectări pentru 
Organizarea 
Teritoriului" 

ÎS „Protecţia 
Solurilor şi 
Îmbunătăţiri 
Funciare" 
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Conform misiunii și viziunii Întreprinderii de Stat „Cadastru", Cadastru este un inventar unitar, 
obligatoriu și sistematic al tuturor bunurilor imobile ale țării din punctul de vedere al cantității, 
calității și statutului juridic, indiferent de proprietarul bunului, și o reprezentare în planurile și 
documentele cadastrale. 

 

Figura 1-3: Structura internă a Întreprinderii de Stat „Cadastru”1 

[…] Compania, prin intermediul reprezentanțelor sale, oferă un spectru de servicii de 
înregistrare a bunurilor imobile (clădiri și loturi de pământ, alte spații, părți izolate ale 
subsolurilor, a corpurilor de apă separate), instrumentelor de drept, dovezilor sau rapoartelor 
legale aferente.  

Odată cu înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil, compania, prin intermediul 
reprezentanțelor, oferă informație cadastrală despre persoane fizice și persoane juridice […]. 

În cadrul ÎS „Cadastru” există trei registre diferite: 

 Registrul bunurilor imobile; 

 Registru de stat al unităţilor teritorial-administrative şi al străzilor din localităţile de pe 
teritoriul Republicii Moldova Registrul infrastructurii tehnice (urmează să fie conceput). 

 

Registrul obiectelor de infrastructură tehnică, care va fi ținut conform Legii Cadastrului Bunurilor 
Imobile nr. 1543 din 25.02.1998, de către Întreprinderea de Stat „Cadastru”, conform celor 
stabilite de Guvern, este prevăzut pentru a completa registrul bunurilor imobile și a oferi 
mecanisme de susținere a noilor procese de activitate care reies din acest nou registru. 

1.4.4 Autoritățile Publice Locale și municipalitățile 

Legea privind administrația publică locală definește administrația publică locală drept o totalitate 
de autorități publice locale (APL), create în baza legii, pentru a satisface interesele generale ale 
locuitorilor unei anumite unități administrativ-teritoriale.  

                                                      
1 (preluată de pe pagina web a întreprinderii) 
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Furnizarea principiilor urbanizmului şi amenajării teritoriale (vezi Legea Nr. 835-XIII din 17.05.96 
şi Legea Nr. 436 din 28.12.2006) este una din sarcinile principale ale autorităților publice locale. 
Astfel, planificarea urbană și coordonarea proiectelor, inclusiv autorizarea executării lucrărilor 
de construcţie (Legea nr. 163 din 09.07. 2010)  cu diverse companii de servicii publice trebuie 
să aibă loc la nivel local. 

Astfel, APL sunt responsabile pentru satisfacerea necesităților esențiale de prestare a serviciilor 
publice, purtând inclusiv o responsabilitate primară pentru funcțiile urbane și rurale pe baza 
instalațiilor de infrastructură tehnică, cum ar fi cele de alimentare cu apă și construcția și 
întreținerea drumurilor locale. 

Mai mult decât atât, APL joacă un rol important în gestionarea instalațiilor de infrastructură 
tehnică datorită legăturii apropiate cu operatorii serviciilor și responsabilitatea acestora față de 
cetățeni. 

Potrivit experților locali și internaționali, printre care Banca Mondială, deficiențele în 
implementarea proiectelor sunt evidente mai ales în sectoarele de infrastructură, iar sistemele 
de monitorizare sunt deosebit de slabe în cazul proiectelor guvernamentale locale. Un exemplu 
este cadastrul funcțional urban, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 1300, 
care nu este însă implementată (există excepții parţiale în Municipiul Chișinău, unde sunt 
disponibile planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism). 

Astfel, ROITE trebuie să crească capacitățile APL de a implementa responsabilitățile lor în ceea 
ce privește registrul instalațiilor de infrastructură tehnică. Din acest punct de vedere, în esență, 
APL va întreprinde următoarele acțiuni: 

 Furniza date despre activele (instalațiile de infrastructură tehnică) deținute sau 
administrate de acestea; 

 Recepționa, gratuit, informații privind toate activele înregistrate pe teritoriul acestora, 
sau chiar celor în afara teritoriului, care ar putea avea restricții pe ele; 

 Anunța beneficiarul cu privire la cerințele referitoare la utilizarea terenurilor în modul 
descris în ROITE în conformitate cu obiectele și restricțiile înregistrate. 

 

În cazurile în care acest lucru este necesar, în conformitate cu recomandările Băncii Mondiale, 
raioanele existente ar putea deveni baza pentru redistribuirea unor responsabilități privind 
cheltuielile funcționale. În acest caz, operatorii la nivelul mai multor sate vor gestiona 
infrastructura comunală rurală la nivel de raion. 

1.5 Cadrul legal şi normativ  

Reglementarea legală din partea diferitor administrații implicate trebuie să fie elaborată și 
implementată pentru a susține noile procese de activitate și relațiile dintre diferite persoane 
interesate. Această reglementare trebuie să includă: 

 Activitățile care urmează să fie reglementate; 

 Actori și responsabilități; 

 Detalii despre datele (tehnice, legale) oferite de fiecare rol; 

 Drepturile diferitor persoane interesate; 

 Proceduri; 

 Resurse (resurse bugetare sau altele necesare pentru implementarea legii/actului 
normativ). 

 

Informațiile incluse în această secțiune sunt incluse în calitate de referință. Cerințele funcționale 
și non-funcționale trebuie menținute, iar legislația existentă trebuie să fie în concordanță cu ele. 



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniul de intervenţie 1 

Cerinţe tehnice privind dezvoltarea SIA „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară” 6 

1.5.1 Standarde și norme internaționale 

Analiza directivelor și cerințelor relevante ale Uniunii Europene, precum și a standardelor 
tehnice internaționale, trebuie să fie efectuată pentru a implementa un sistem aliniat la practicile 
cele mai cunoscute și a îmbunătăți interoperabilitatea la orice nivel. 

Standardele și normele majore, care urmează să fie luate în considerare, sunt prezentate mai 
jos. 

Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007, care 
stabilește Infrastructura pentru Informații Spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE), a fost 
publicată în Jurnalul Oficial la 25 aprilie 2007. Directiva INSPIRE a intrat în vigoare la 15 mai 
2007. 

Directiva INSPIRE se bazează pe următoarele principii: 

 Datele trebuie să fie colectate doar o singură dată și păstrate acolo unde pot fi 
menținute în cel mai eficient mod; 

 Trebuie să fie posibilă combinarea informațiilor spațiale continue din diverse surse din 
Europa și schimbul acestora cu utilizatorii și aplicațiile; 

 Trebuie să fie posibil schimbul informației colectate la un anumit nivel/scară cu toate 
nivelurile/scările; informații detaliate pentru investigații minuțioase și informații generale 
în scopuri strategice; 

 Informația geografică necesară pentru buna guvernare la toate nivelurile trebuie să fie 
disponibilă și transparentă; 

 Facilitatea de a găsi ce informații geografice sunt disponibile, cum pot fi utilizate pentru 
a întruni o anumită necesitate și în ce condiții poate fi obținută și utilizată informația în 
cauză. 

 

Definirea unui set de elemente de metadata este necesară pentru a permite identificarea 
resursei informaționale pentru care este creat setul de metadata, clasificarea și identificarea 
locației geografice ale acesteia și momentului în timp, calității și valabilității, conformității cu 
normele de aplicare privind interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale, a 
constrângerilor legate de acces și utilizare și a organizației responsabile pentru resursă. 

Pentru a asigura că infrastructurile datelor spațiale ale Statelor Membre sunt compatibile și 
utilizabile în cadrul Comunității și contextului transfrontalier, Directiva prevede adoptarea 
Regulilor de Implementare (RI) comune într-un număr de domenii specifice: 

 Implementarea Metadata, care descriu detaliat setul minim de elemente de metadata, 
necesare pentru a se conforma Directivei 2007/2/CE, și care nu exclude posibilitatea ca 
organizațiile să documenteze resursele de informații mai extensiv, cu elemente 
suplimentare derivate din standardele internaționale sau practici de lucru în cadrul 
comunității lor de interes: 

o Regulamentul INSPIRE privind metadata  03.12.2008; 

o Amendament la Regulamentul  INSPIRE privind metadata  15.12.2009. 

 Specificații de date: 

o REGULAMENTUL (UE) nr. 1089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de 
punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date 
spațiale 08.12.2010; 

o REGULAMENTUL (UE) nr. 102/2011 din 4 februarie 2011 de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 1089/2010 de punere în aplicare a Directivei 
2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 
interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale 05.02.2011; 

o REGULAMENTUL (UE) nr. 1253/2013 al Comisiei din 21 octombrie 2013 de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1089/2010 de punere în aplicare a 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1205:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1205R%2802%29:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:323:SOM:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:323:SOM:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:323:SOM:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:323:SOM:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0102:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0102:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0102:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0102:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:331:0001:0267:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:331:0001:0267:EN:PDF
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Directivei 2007/2/CE în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor 
de date spațiale 10.12.2013; 

o REGULAMENTUL (UE) nr. 1089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de 
punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date 
spațiale.  

 Servicii de rețea: 

o REGULAMENTUL (CE) nr. 976/2009 al Comisiei din 19 octombrie 2009 de 
aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Comisiei în ceea 
ce privește serviciile de rețea 19.10.2009; 

o Regulamentul Comisiei care modifică Regulamentul (CE) nr. 976/2009 în ceea 
ce privește serviciile de descărcare și serviciul de transformare 08.12.2010. 

 Distribuția datelor și serviciilor: 

o Regulamentul INSPIRE de distribuție a datelor și serviciilor 29.03.2010. 

 Monitorizare și raportare: 

o Decizia Comisiei privind monitorizarea și raportarea INSPIRE 05.06.2009. 

1.5.2 Legislația și normele naționale 

Sunt disponibile reglementări privind cadastrul bunurilor imobile, care permit ÎS „Cadastru” să-și 
desfășoare activitatea conform unui cadru legal sigur:  

 Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.98; 

 Legea pentru aprobarea metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de 
Întreprinderea Specializată în Cadastru și de filialele acesteia nr. 393-XVI din 
08.12.2006; 

 HOTĂRÂRE pentru aprobarea tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea de Stat 
„Cadastru” și filialele acesteia nr. 770 din 02.07.2007; 

 Legea 163 din 09.07.2010 este actul legislativ care reglementează procedura de 
construcție și demolare, la nivel de țară (country-PLA), a tuturor clădirilor și procedura 
pentru furnizarea de informații privind documentația de urbanism. The conform art. 2 by 
the local authority planning certificate informs recipients all planning documentation and 
according NCM_B.01.02 protection zones are part of the planning documents and in-
formation about them to be generated by the information system owned by the public 
authority local under its jurisdiction; 

 NCM_B.01.02 – este norma în domeniul construcțiilor, aprobată pentru Moldova, care 
stabilește metodologia de elaborare și aprobare a planurilor de urbanistică și conținutul 
acestora; 

 Legea 835 din 17.05.1996 este legea de bază care reglementează planurile urbanistice 
și documentația de urbanism, procedurile de gestionare a planificării, planificarea 
operațiunilor și amenajarea teritoriului, reglementări privind cadastrul funcțional urban; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1300 din 27.11.2001, pt. 1.4 identifică Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Construcțiilor ca autoritate publică la nivel național responsabilă pentru 
crearea cadastrului funcțional, și autoritățile locale - la nivel local. Pct. 3.5 stabilește 
conținutul cadastrului rețelelor urbane; 

 Hotărârea Guvernului 285 din 05.23.1896 cu privire la aprobarea regulamentului de 
recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, reglementează modalitatea de recepție a 
tuturor clădirilor, inclusiv construcția infrastructurii și a infrastructurii tehnice; 

 Legea Nr.835-XIII of 17.05.96 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului;   

 Legea Nr. 1402 of 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală; 

 Legea Nr. 467 of 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de 
stat; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:331:0001:0267:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:331:0001:0267:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010R1089-20131230&qid=1400675738563
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010R1089-20131230&qid=1400675738563
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010R1089-20131230&qid=1400675738563
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010R1089-20131230&qid=1400675738563
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0976:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0976:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0976:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:02009R0976-20101228:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:02009R0976-20101228:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0268:EN:NOT
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 Legea Nr. 436 of 28.12.2006 privind administraţia publică locală;  

 Legea Nr. 142 of 02.07.2010 cu privire la efiecenţa energetică; 

 Legea Nr. 124 of 23.12.2009 cu privire la energia electrică; 

 Legea Nr. 123 of 23.12.2009 cu privire la gazele naturale şi alte acte legislative de 
referinţă; 

 Legea Nr. 303 of 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare;  

 Legea Nr. 1543 of 25.02.1998 cadastrului bunurilor immobile.   

 

Reglementări cu privire la sistemele de informații și comunicații includ: 

 RT 38370656-002:2006 “Procesele ciclului de viață ale produselor software”; 

 Legea comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 16 noiembrie 2007. 
 

1.6 Modificări legislative şi normative ce urmează a fi efectuate 

În scopul de a obține un sistem operațional în totalitate, unele premise au fost create în baza 
situației și a cadrului juridic şi normativ tehnic existent la moment în Republica Moldova. Aceste 
premise sunt condiții prealabile pentru o implementare corespunzătoare a sistemului, iar lipsa 
oricărei dintre acestea ar trebui să însemne reexaminarea întregului concept și validarea 
fezabilității implementării în condițiile descrise în acest document. 

Astfel, este necesară modificarea şi corectarea legislaţiei cu privire la înregistrarea obligatorie a 
obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară, elaborarea actelor normative cu privire la 
procedurile şi implementarea legilor actualizate   

Sistemul, inclusiv procedurile, a fost conceput în baza prezumției realizării premiselor 
enumerate în următorul tabel. 

Tabelul 1-1: Premise de operare a sistemului 

ID Descriere Tip Propunerea, 
răspunsul sau 
comentariul 
Ofertantului 

SBP1  Revizuirea Legii nr. 880 din 2 ianuarie 1992 cu 
privire la Fondul arhivistic al Republicii Moldova  şi a  

“Indicatorului documentelor-tip  
şi al termenelor lor de păstrare pentru organele 
administraţiei publice,  
pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile 
Republicii Moldova", Chişinău, 1998, aprobat prin 
ordinul Serviciului de Stat de Arhivă nr. 120 din 
12.11.2002 care stabilesc termenele de păstrare a 
documentaţiei de proiect pentru construcţii. 

Această lege trebuie analizată pentru a garanta că 
aceasta sprijină în mod corect înregistrarea obiectelor 
de infrastructură tehnică.  

M  

SBP2 Modificarea legislației în domeniu astfel încât să 
fie stipulat faptul că instalațiile de infrastructură 
tehnico-edilitară sunt supuse înregistrării de stat 
și sunt introduse în Registrul instalațiilor de 
infrastructură tehnico-edilitară. 

M  

SBP3 Elaborarea unui proiect de lege pentru 
aprobarea Regulamentului privind Registrul 
instalațiilor de infrastructură tehnico-edilitară, 
conform căruia APC și APL vor beneficia de 
acces gratuit la informațiile din ROITE 

M  
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SBP4 

Modificarea codului de urbanism, care ar 
prevedea obligația operatorilor economici, de a 
menține sisteme informatice de înregistrare a 
instalațiilor de infrastructură tehnico-edilitară și 
anularea Regulamentului privind întocmirea și 
ținerea cadastrului funcțional urban. 

M 

 

SBP5 Elaborarea actelor normative privind modul de 
desfășurare a lucrărilor de control geodezice 
care va reglementa modul de executare a 
lucrărilor de control și de elaborare a planului 
obiectului/instalației, precum și procedura de 
înregistrare a obiectului/instalației în sistemul de 
informațional. 

M  

SBP6 Elaborarea ghidului cu privire la conținutul și 
modul de întocmire a documentației necesare 
pentru înregistrarea instalațiilor de infrastructură 
tehnico-edilitară.   

M  
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2 Arhitectura curentă 

2.1 Distribuția sistemelor IT  

Există 39 Oficii Teritoriale (OT) ale CADASTRU, care toate rulează mai multe aplicații prin 
rețeaua locală. OT-urile trimit fișiere către sediu în fiecare zi. Sediul stochează copiile de 
rezervă ale fișierelor și generează o versiune zilnică a bazei de date naționale pentru a distribui 
datele cadastrale prin intermediul unui portal web. 

Tabelul 2-1: Terminale de lucru la sediu și OT 

 Stație de 
lucru 

Stație de 
alimentare 

neîntreruptă 

Printer Scaner Ploter 

Sediu 158 149 61 32 2 

Oficiile 
teritoriale 

756 716 281 90 8 

      

  

2.2 Infrastructura virtuală 

Sistemele informatice actuale de la CADASTRU funcționează în baza WMWare Virtual Machine 
și Microsoft Hyper-V la nivel de management. Infrastructura fizică este prevăzută la nivelul de 
producție, care cuprinde servere și unități de stocare grupate în clustere. 

 

Figura 2-1: Infrastructura virtuală existentă în cadrul CADASTRU 

Management level – nivel de management 
Production level – nivel de producție 
Inter Server with internal storage – server Intel cu unitate de stocare internă 
Storage – unitate de stocare 
Manages ESXi hosts – gestionează hosturile ESXi 
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SAN – Rețea de stocare 
Switches - Comutatoare 
Manages Hyper-v Hosts – gestionează hosturile Hyper-v 

2.3 Reţeaua de comunicaţie electronică  

Oficiile teritoriale sunt conectate la sediul CADASTRU din Chișinău prin intermediul unei rețele 
de comunicații de 10 Mbps. 

 

 

Figura 2-2: Reţeau de comunicaţie electronică  

Teritorial filial – oficiu teritorial 
Cadastru - Head Office – sediul Cadastru 
Mobile office – oficiu mobil 
Connecting to the VPN Server (Open VPN) in the Head Office via Internet – conectat la serverul VPN (Open VPN) de la 
Sediu prin Internet 
Outside the Chisinau – în afara mun. Chișinău 
Thin App – Aplicație dependentă 
VPN – Rețea Virtuală Privată 

2.4 Aplicații curente 

De la mijlocul anilor '90, CADASTRU a investit în dezvoltare și a achiziționat mai multe sisteme 
informatice. Unele dintre aceste sisteme IT vor fi, într-o anumită măsură, conectate la ROITE, 
astfel încât în această secțiune vor fi descrise aplicațiile software cele mai relevante pentru 
ROITE  

2.4.1 BusinessCad 

BusinessCad este cea mai importantă aplicație care gestionează cadrul de activitate 
desfășurată de CADASTRU. Acesta calculează prețul sau plata în avans pentru servicii, 
tipărește facturile și înregistrează informațiile de plată, precum și, în cele din urmă, înregistrează 
cererile. Aplicația poate defini fluxul de lucru aferent soluționării unui caz pe trei niveluri (servicii 
comandate, fazele fiecărui serviciu și etapele fiecărei faze). Aceste etape de lucru pot fi numite 
și stocate pentru utilizare viitoare. Prin urmare, cu unele extensii software, BusinessCad poate fi 
considerat un motor de management coreografic. 

Una dintre funcțiile acestuia este de a atribui în mod automat (cu posibilitate de corectare 
manual) sarcini funcționarilor și de a actualiza statutul acestora. Acesta monitorizează 
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performanța funcționarilor individuali, calculează și percepe plățile finale de la clienți și închide 
cazurile soluționate. 

Funcționarii sunt plătiți în funcție de performanțele lor, și astfel BusinessCad generează 
rapoarte care conțin sarcinile realizate de fiecare funcționar. Aceste rapoarte sunt în prezent 
prelucrate și introduse în sistemul financiar 1C în mod manual. 

Soluționarea cazurilor este efectuată în conformitate cu atribuirile de sarcini și coreografia 
stocată de către BusinessCad. În timpul acestei proceduri, registrele sunt actualizate individual, 
și unele date sunt introduse în mod repetat în diverse sisteme. 

2.4.2 eArhivă 

Arhiva electronică de documente (eArhivă) este utilizată pentru stocarea documentelor. EArhivă 
oferă o interfață de program CMIS (Servicii de Interoperabilitate pentru Managementul 
Conținutului) care va fi utilizată de către serviciile de management al documentelor ale ROITE. 

2.4.3 Portalul Web al bunurilor imobile 

Sistemului Informațional Automatizat „Internet portalul cadastrului bunurilor imobile” trebuie să 
fie integrat în resursele infrastructurii tehnice în scopul de a publica informații pe Internet. Acest 
lucru înseamnă că trebuie implementate aceleași politici de securitate și proceduri generale de 
gestionare a informațiilor.  

Sistemului Informațional Automatizat „Internet portalul cadastrului bunurilor imobile", denumirea 
abreviată - SIA „Internet portalul Cadastrul Bunurilor Imobile” oferă informații prin intermediul 
Internetului prin formarea unor interogări standard. Informațiile sunt furnizate sub forma unor 
formulare afișate pe ecran, cu posibilitatea obținerii formularelor tipărite ale unor rapoarte. 

 

 

Figura 2-3: Modelul funcțional al SIA „Internet portalul Cadastrul Bunurilor Imobile” 

Serviciile oferite de acest sistem sunt: 

 Căutare universală  

 Obținerea datelor din registru 

 Pregătirea datelor de evaluare  

 Căutare după proprietar  

 Căutare după adresă 

Реестр недвижимого имущества

Отчет по собственникам и их ОНИ

Выбор собственников

Просмотр контактов

Ввод вопроса

Поиск по собственнику

Добавление/редактирование вопросов и 

ответов

Добавление/редактирование контактов

Поиск по адресу

Поиск по собственнику специфичный

Техническая характеристика

Пользователь с абонементом

Поиск по кадастровому номеру/адресу

Экспорт графики выделенной области

Поиск по плану

Экспорт графики кадастрового сектора
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 Selectarea unui număr cadastral 

 Pregătirea datelor din registru sub formă de document pentru proprietar  

 Exportul fișierelor grafice în fișiere XML 

2.4.4 Securitate 

Sistemului Informațional Automatizat „Subsistemul de securitate pentru utilizatorii interni” trebuie 
să fie integrat pentru a gestiona autentificarea și autorizarea. 

Scopul principal al SIA „Subsistemul de securitate pentru utilizatorii interni” este de a automatiza 
procesul de culegere a informațiilor despre utilizatorii și angajații ÎS Cadastru, folosind sistemele 
care operează în cadrul ÎS Cadastru, și controlul accesului la informațiile furnizate de aceste 
sisteme. SIA „Subsistemul de securitate pentru utilizatorii interni” este conceput să fie un punct 
unic de intrare pentru toți utilizatorii care utilizează sistemele interne ale GP „Cadastru”. În acest 
scop, subsistemele rulează două servicii: acces și schimbarea parolei. 

Cadastru va oferi specificațiile tehnice ale Sistemului Informațional Automatizat „Subsistemul de 
securitate pentru utilizatorii interni” și va susține integrarea acestui sistem. 

 

Figura 2-4: Serviciile oferite de SIA „Subsistemul de securitate pentru utilizatorii interni” 

 

Serviciile oferite de către acest sistem sunt: Oferirea accesului și Restabilirea parolei. 

2.4.5 Registrul persoanelor 

Registrul Persoanelor va oferi servicii web pentru afișarea datelor despre persoane, sau pentru 
înregistrarea persoanelor noi sau actualizarea datelor despre o persoană existentă. Serviciile 
web ale Registrului Persoanelor suportă: 

 Colectarea datelor din Registrul Populației; 

 Colectarea datelor din Registrul Persoanelor Juridice. 
 

Центральный офис ГП "Cadastru"

Центр 

Филиал n

Филиал 1

Пользователь

(from Use Case View)

BCLuts Central 
Etalon

(from Use Case View)

BCLuts Local

(from Use Case View)

Прикладная 
система

(from Use Case View)

Сервисы
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ROITE va conține link-uri către un fișier privind o anumită persoana, utilizând un cod de 
identitate intern unic al persoanei, care diferă de codul fiscal (IDNP/IDNO). 

2.5 Tehnologia adoptată 

CADASTRU a adoptat o mare varietate de tehnologii informatice, însă CADASTRU 
intenționează să consolideze unele sisteme, cum ar fi gestionarea bazelor de date, pe o 
platformă/platforme preferată(e) Oracle sau MS SQL, sau PostgreSQL. 

Mai jos este inclusă o listă de tehnologii preferate, deși ofertantul poate propune alte tehnologii, 
și, în acest caz, trebuie să ofere o descriere a modului în care propunerea sa va fi integrată în 
alte sisteme CADASTRU. 

 

Tehnologii de management al datelor: 

 Sistem relațional de baze de date: PostgreSQL;  

 Biblioteci de gestionare a datelor: JDBC. 
 
Cadre pentru Web Development: 

 Web Development: HTML, Javascript, CSS;   

 Java Development Kit (JDK); 

 Hibernate; 

 Biblioteci specifice: 
o Java Topology Suite (JTS) pentru operațiuni spațiale avansate;  
o Google Web Toolkit (GWT) pentru a asigura coerența dintre operațiunile pe 

server și cele pe terminalul clientului și suport pentru mai multe browsere. 
Servere de aplicații: 

 Apache Tomcat Web Server cu SAC pentru a permite Single Sign On; 

 Apache Synapse ESB; 

 iText pentru a permite operațiuni avansate de tipărire; 

 Jasper Reports pentru statistici și rapoarte. 



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniul de intervenţie 1 

Cerinţe tehnice privind dezvoltarea SIA „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară” 15 

3 Conceptul ROITE 

3.1 Scopurile activității 

Scopul principal al activității: 

 Creșterea securității juridice în privința dreptului de proprietate asupra instalațiilor de 
infrastructură tehnică; 

 Protejarea instalațiilor critice de infrastructură tehnică. 

Scopuri secundare ale activității: 

 Înregistrarea instalațiilor de infrastructură tehnică după utilizatorii acestora: 
o Înregistrarea obiectelor noi, cu participare municipalităților; 
o Înregistrarea obiectelor vechi, municipalitățile doar oferind o scrisoare de 

avizare, însă datele vor fi obținute de la Inspector și compania va solicita 
înregistrarea. 

 Înregistrarea zonelor de protecție pentru instalațiile de infrastructură tehnică; 

 Descrierea restricțiilor generate de instalațiile de infrastructură tehnică; 

 Furnizarea informațiilor privind restricțiile existente dintr-o anumită zonă către Cadastrul 
Bunurilor Imobile; 

 Menținerea registrului instalațiilor de infrastructură tehnică; 

 Furnizarea serviciului pentru susținerea altor părți interesate în procesul digitalizării 
instalațiilor de infrastructură tehnică cu ajutorul specialiștilor certificați; 

 Susținerea autorităților publice locale în privința necesităților de afaceri ale acestora, 
aferente instalațiilor de infrastructură tehnică, oferind informații gratuite. 

RUTIF
Technical 

Infrastructure 
owners

Municipalities

Citizens, other 
administrations, 

legal entities

Register facilities

Protection

Information

Register facilities

Information

Authorize building new facilities

Objects
Rights

Protection Areas

 

Figura 3-1: Conceptul ROITE 

Citizens, other administrations, legal entities – cetățeni, alte entități administrative , persoane juridice 
Technical infrastructure owners – proprietarii de infrastructură tehnică 
Municipalities – municipalități 
Objects, Rights, Protection Areas – Obiecte, Drepturi, Zone de Protecție 
Information – Informații 
Protection – Protecție 
Register Facilities – Înregistrarea Instalațiilor 
Authorize building new facilities – Autorizează construirea instalațiilor noi 
RUTIF – ROITE 
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Operatorii economici vor avea obligația de a păstra informațiile privind instalațiile de 
infrastructură tehnică care le aparțin și de a înregistra obiecte specifice, zonele de protecție ale 
acestora, precum și drepturile asupra acestora în ROITE.  

ROITE va oferi APC și APL informații referitoare la obiecte concrete. 

3.2 Fluxul de informații 

Procesul general de activitate va susține înregistrarea instalațiilor tehnice de infrastructură, 
drepturile proprietarilor acestora și restricțiile în conformitate cu reglementările existente. 
Schema generală a fluxului în ROITE este ilustrată în imaginea de mai jos, deşi în alte figuri, 
poate fi găsită mai multă informaţie cu privire la fluxul de date de dinaintea înregistrării de date 
în ROITE.  

Start
1. 

Application 
reception

2. Object 
registration

3. Documents 
examination

4. Extending the 
term

5. Registration 
decline

6. 
Registration

7. Payment 
settle-up

8. Document 
issue

End

 

Figura 3-2: Schema generală de înregistrare a fluxului 

Application reception – primirea cererii 
Object registration – Înregistrarea obiectului 
Document examination – Examinarea documentelor 
Registration – Înregistrare 
Payment settle-up – Efectuarea plăților 
Document issue – Eliberarea documentelor 
Extending the term – Prelungirea termenului 
Registration decline – Refuzul de a înregistra 
End – Sfârșit 

În imaginea de mai jos este ilustrat un flux de informații general. În cadrul ROITE, o cerere sau 
solicitare de înregistrare va fi primită, inclusiv diferite tipuri de informații privind obiectele de 
infrastructură tehnică și confirmarea efectuării plăților, iar sistemul va înregistra obiectele și 
restricțiile legate de drepturile descrise în documentația anexată, precum și normele tehnice 
referitoare la zonele de protecție. În cele din urmă, sistemul va elibera un certificat cadastral. 

RUTIF 
Registration

Object: 
spatial

Object: 
attributes

Object: Legal 
documents

Certificates: 
objects and 
restrictions

Payment

 

Figura 3-3: Schema fluxului informației 

Object: legal documents – Obiect: documente oficiale 
Object: spatial – Obiect: date spațiale 
Object: attributes – Obiect: caracteristici 
Payment – Plată 
RUTIF Registration – Înregistrarea în ROITE 
Certificates: objects and restrictions – Certificate: obiecte și restricții 
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În dependență de existența și funcționarea (sau lipsa acestora) instalațiilor de infrastructură 
tehnică, trebuie menținute două procese diferite de activitate, care vor fi descrise în următoarele 
subsecțiuni. 

 Înregistrarea obiectelor noi; 

 Înregistrarea obiectelor existente și puse în funcțiune. 

3.2.1 Înregistrarea obiectelor noi 

Înregistrarea instalațiilor de infrastructură tehnică noi va fi efectuată în procesul construirii 
acestor instalații, ceea ce simplifică lucrurile pentru toate părțile interesate, odată ce informația 
va fi disponibilă în pașaportul tehnic pe care proprietarii îl vor prezenta la APL în scopul de a 
obține aprobarea pentru noua instalație. 

Figura de mai jos descrie fluxul de informații la înregistrarea obiectelor noi și modul în care 
informația este transmisă de la proprietarul instalației către ROITE prin intermediul APL, 
Administraţia regională sau naţională (se va deosebi în dependenţă de tipul infrastructurii). 

 

 

Figura 3-4: Fluxul informației la înregistrarea obiectelor noi 

Facility Owners – Proprietarii instalațiilor 
Local Public Authorities – Autorități publice locale 
Register infrastructure facilities – Înregistrează instalații de infrastructură 
Make use of their rights – Își exercită drepturile 
Support for urban planning – Susțin planificarea urbanistică 
RUTIF – ROITE 
Rights – Drepturi 
Object description – Descrierea obiectului 
Protection Area – Zona de protecție 

Instalațiile trebuie să fie înregistrate după proprietarii acestora, indiferent de faptul dacă sunt în 
proprietatea societăților private sau entităților publice (APC, APL). 

3.2.2 Înregistrarea obiectelor existente 

În cazul existenței unor informații legate de instalații în format electronic, beneficiarul trebuie să 
prezinte datele digitale, în cuantumul stabilit, în scopul de a fi înregistrate în ROITE. Atunci când 
lucrurile stau diferit, înregistrarea obiectelor existente nu poate fi abordată în același mod cu 
înregistrarea obiectelor noi. Motivele sunt: 

 Pentru instalațiile de infrastructură tehnică existentă, s-ar putea să nu existe documente 
tehnice cu descrieri grafice. În acest caz, ÎS Cadastru ar putea oferi susținere 
proprietarului în scopul de a pregăti documentația necesară cu ajutorul specialiștilor 
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certificați. În acest caz, procedura de elaborare a documentației necesare pentru 
înregistrarea în ROITE include scanarea planurilor, vectorizarea datelor grafice, 
preluarea informațiilor, identificarea câmpurilor instalațiilor, înregistrarea în sistemul 
informatic al operatorului economic și recepția datelor necesare pentru înregistrare în 
ROITE (a se vedea figura următoare).  

 

Figura 3-5: Procesul de înregistrare în ROITE de către OCT (pentru obiecte în exploatare) 

Receipt of service of the beneficiary – Recepționarea serviciului de la beneficiar 
Planning the work – Planificarea lucrărilor 
Examination of documents submitted by the customer (technical project plan object, document reception, etc.) – 
Examinarea documentației depuse de client (planul tehnic de proiect al obiectului, recepționarea documentelor, etc.) 
Identify where appropriate, the object field (materials are shown in other systems than MRF 99) – Identificarea, unde 
este posibil, câmpului obiectului (materialele sunt prezentate în alte sisteme decât MRF 99) 
Drawing graphics part of the technical project: 1.extracting data from information system; 2.digitizing existing paper plan 
– Elaborarea părții grafice din proiectul tehnic: 1.extragerea datelor din sistemul informațional; 2.digitalizarea planului 
existe pe suport de hârtie 
Calculation and representation on the object of the protection zone in accordance with regulations – Calcule și 
constatări privind obiectul zonei de protecție, în conformitate cu reglementările 
Prepare technical part of the project text (reports, technical passport) – Elaborarea părții tehnice a textului proiectului 
(rapoarte, pașaportul tehnic) 
Technical Project coordination with the beneficiary, the LPA and/or APC, as the case – Coordonarea Proiectului Tehnic 
cu beneficiarul, APL și/sau APC, după caz 
Drawing digital package and submitting it for review and registration – Elaborarea pachetului digital și depunerea 
acestuia pentru examinare și înregistrare 

 În cazul în care materialele legate de instalație lipsesc, obiectul va fi măsurat cu ajutorul 
dispozitivelor geodezice specializate de către specialiști pregătiți, certificați în domeniu. 
Rezultatele lucrării vor fi predate beneficiarului pentru a fi introduse în cadastrul 
specializat. Datele necesare pentru înregistrarea obiectului se transmit ROITE în cadrul 
înregistrării juridice; 

 Astfel, acest proces poate fi înțeles ca și cel care a precedat procesul de înregistrare  și 
informația este furnizată către ROITE după o schemă similară cu cea descrisă pentru 
obiectele noi, cu toate că pot fi necesare noi sarcini de pregătire  a datelor  în funcție de 
existența sau lipsa informației pe suport de hârtie . 

. 
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Preparation of data for new objects – pregătirea datelor pentru obiectele noi 
Preparation of data for existing objects – pregătirea datelor pentru obiectele existente 
Registration (see Figure 3-2) – Înregistrarea (vezi Figura 3-2) 

Figura 3-6: Process inputs for the Registration process 

 
 

 

Facility owners – Proprietarii instalațiilor 
RUTIF – ROITE 
Local Public Authorities – Autorități publice locale 
Letter of advise – Scrisoare de avizare 
Register infrastructure facilities – Înregistrează instalații de infrastructură 
Rights – Drepturi 
Object description – Descrierea obiectului 
Protection Area – Zona de protecție 
Make use of their rights – Își exercită drepturile 
Support for urban planning – Susțin planificarea urbanistică 

3.3 Datele care urmează a fi gestionate 

3.3.1 Privire generală  

Această secțiune descrie seturile de date ale ROITE. Acestea sunt împărțite în funcție de 
aspectele semnificative, de exemplu, relația lor cu organizația, funcționarea și utilizarea 
acestora în domeniul Cadastrului și dreptul de proprietate asupra acestora. 

Tabelul 3-1: Seturile de date 
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Setul de date Proprietar 

Elementele fizice ÎS Cadastru 

Obiectele ÎS Cadastru 

Documentele ÎS Cadastru 

Drepturile ÎS Cadastru 

Zonele de protecție ÎS Cadastru 

Registrul tranzacțiilor ÎS Cadastru 

Persoane (juridice și fizice) Direcția Juridică și Înregistrări 

Seturi de date auxiliare, cum ar fi harta de bază (informații 
de referință, cum ar fi ortofotografii digitale, hotare 
administrative, etc.) 

Departamentul SIG 

  

 

Cel mai important concept din ROITE este denumit "Obiect" (sau Obiect Generalizat), și 
reprezintă ceea ce proprietarul de fapt va înregistra, conectând toate datele și conceptele din 
sistem. Un model de date conceptual și abstract este reprezentat în diagrama de mai jos, 
inclusiv relația dintre cele mai importante tipuri de date care vor fi gestionate de ROITE. 

 

Figura 3-7: Suport pentru obiecte generalizate 

Generalized object – Obiect generalizat 
Object – Obiect 
Physical objects – Obiecte fizice 
Right of ownership – Drept de proprietate 
Protection Area – Zona de protecție 
Encumbrance – Grevare 
Documents – Documente 
Supported by – Susținut de 

 

O diagramă mai detaliată cu un Model de Date Conceptul UML a tuturor elementelor este 
inclusă în figura de mai jos. 
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Generalized Object

Physical object (Element)

-Composed of1

*

Encumbrance

Right of ownership

Protection Zone 11

Document

-Described at1

*

*

-Described at

*

-Described at

1 *

ObjectProtectionZone

-Composed of1

*

 

Figura 3-8: Model de Date Conceptul UML 

Generalized object – Obiect generalizat 
Object – Obiect 
Physical object (Element) – Obiect fizic (element) 
Right of ownership – Drept de proprietate 
ObjectProtectionZone – Zona de protecție a obiectului 
Protection Zone – Zona de protecție 
Encumbrance – Grevare 
Documents – Documente 
Composed of – Constituit din 
Described at – Descris la 
 

Conform reglementărilor Directivei  INSPIRE, informația trebuie menținută la nivelul 
corespunzător.  Mai mult, există diferite tipuri de obiecte, inclusiv obiecte de nivel local, regional 
sau național. În următoarea figură este prezentată schema cu responsabilitățile pentru diferit 
tipuri de obiecte și niveluri de administrare. 

 
 
 
National level – Nivel național 
Regional level – Nivel regional 
Local level – Nivel local  
RUTIF – ROITE 
National objects – obiecte naționale 
Regional objects – obiecte regionale 
Local objects – obiecte locale 
Maintained – întreținute 
Used – utilizate 
Used/Maintained – Utilizat/Întreținute  

Figura 3-9: Obiectele utilizate și întreținute la diferite niveluri  

 

S-ar putea sa fie cazul, când un anumit operator nu ar avea capacitatea sau resursele să 
gestioneze sau să întrețină această informație. În acest caz, de exemplu, diferite municipii ar 
putea conveni asupra gestionării acesteia la nivel de raion.  
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Astfel, în funcție de tipul infrastructurii care urmează a fi înregistrată, pot fi implicate diferite părți 
interesate.  În gestionarea obiectelor de infrastructură locală, APL-urile vor solicita date de la 
proprietarii obiectelor în conformitate cu cerințele legale și tehnice. Această informație va fi 
încărcată în ROITE, care va întreține nu doar aceste obiecte, dar și pe cele regionale și 
naționale.  

 

În cazul obiectelor naționale (de ex. rețele electrice de tensiune foarte înaltă, drumuri naționale, 
etc.) proprietarii de obiecte sau managerul va furniza informația direct la Cadastru SE, care va fi 
responsabil pentru încărcarea, înregistrarea și întreținerea acestei informații în ROITE. 

 
 

Figura 3-10: Interacţionarea cu ROITE a diferitor părţi interesate  

 
Facility owners – Proprietarii instalațiilor 
RUTIF – ROITE 
National Technical Infrastructure Facilities – Obiecte de infrastructură tehnică naţională 
Regional Technical Infrastructure Facilities – Obiecte de infrastructură tehnică regională 
Local Technical Infrastruture Facilities – Obiecte de infrastructură tehnică locală  
Regional Authorities – Autorități regionale 
Local Public Authorities – Autorități publice locale 
Register infrastructure facilities – Înregistrează instalații de infrastructură 
Rights – Drepturi 
Object description – Descrierea obiectului 
Protection Area – Zona de protecție 
Support for urban planning – Susțin planificarea urbanistică 
 

3.3.2 Obiecte (obiecte generalizate) 

Un Obiect Generalizat (sau pur și simplu obiect) este entitatea care generează date privind 
instalația de infrastructură tehnico-edilitară, elementele instalației, zona de protecție a acesteia, 
drepturile și sarcinile asupra instalației de infrastructură, restricțiile în utilizarea terenurilor 
incluse în zona de protecție. 

Obiectele care urmează a fi înregistrate sunt descrise în clasificatoarele existente: 

 Infrastructura de transport: 
o Drum; 
o Cale ferată; 
o Aeroport; 
o Port. 
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 Infrastructura de energie: 
o Rețele electrice; 
o Rețele de gaze naturale; 
o Rețele de energie termică; 
o Rețele de petrol și produse petroliere. 

 Infrastructura comunală: 
o Rețeaua de alimentare cu apă; 
o Rețeaua de canalizare; 
o Rețeaua de iluminare; 
o Rețeaua de semafoare; 
o Rețeaua de management al deșeurilor. 

 Rețele de comunicații; 

 Altele: 
o Sisteme de irigare; 
o Rețele de canalizare sau drenaj. 

 

Obiectele de infrastructură tehnico-edilitară sunt compuse din structuri complexe, care pot fi 
reprezentate ca un set de elemente conexe. În funcție de instalația de infrastructură și de tipul 
de servicii prestate, poate fi definit tipul de elemente care urmează a fi înregistrate. 

Fiecare Obiect va fi identificat printr-un identificator unic, care nu va fi utilizat din nou în sistem, 
chiar și în cazul în care Obiectul este radiat din sistem. 

3.3.3 Elemente fizice 

Elementele fizice sunt instalații liniare complexe (țevi, rețele, cabluri, trasee de transport, etc.), 
precum și clădiri și instalații, care fac parte din echipamentul de utilitate publică sau comună, , 
în special cele subterane. Obiectele liniare complexe, construcțiile și instalațiile sunt elementele 
structurale ale instalației de infrastructură. 

O listă detaliată a elementelor care urmează a fi înregistrate este inclusă în clasificatoare (a se 
vedea Anexa 1). 

Fiecare Element va fi identificat printr-un identificator unic, care nu va fi utilizat din nou în 
sistem, chiar și în cazul în care Elementul este radiat din sistem. 

3.3.4 Documente 

Documentele vor fi incluse în pachetul de informații necesare pentru a înregistra un obiect, și 
vor cuprinde documente juridice și tehnice, care urmează a fi furnizate în format digital (PDF, 
DOC, imagine, etc.) cu sau fără semnătură digitală, în conformitate cu legislația. 

3.3.5 Drepturi 

Drepturile asupra instalațiilor de infrastructură tehnico-edilitară pot fi: 

 Drept de proprietate 

 Grevare, sau alte drepturi reale 

Drepturile sunt asupra unui obiect, iar titularii de drepturi pot fi persoane fizice (obiectul 
informațiilor este preluat din Registrul de stat al populației) sau persoane juridice (obiectul 
informațiilor este preluat din Registrul de stat al persoanelor juridice). 

Fiecare drept trebuie bazat pe un document, de exemplu un act. 

3.3.6 Zone de protecție 

Zona de Protecție este zona adiacentă instalației de infrastructură tehnico-edilitară, extinsă în 
spațiu, necesară pentru a asigura condiții normale de funcționare și de protecție a instalațiilor, în 
limitele căreia sunt stabilite cerințe speciale pentru proprietarii și utilizatorii terenurilor. 

Zonele de protecție trebuie să reprezinte un contur geometric calculat prin încercuirea cadrului 
geometric elementelor la o distanță specificată și apoi fuzionarea poligoanelor zonelor de buffer 
care se suprapun (în literatura în domeniul Sistemelor Informaționale Geografice, procesul este 
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de obicei denumit „bufferizare”). Pot fi aplicate diferite distanțe de buffer pentru diferite tipuri de 
Elemente; a se vedea Anexa 1 pentru o listă detaliată a distanțelor care urmează a fi utilizate în 
fiecare caz. 

În imaginea de mai jos, este prezentat un exemplu de Zonă de Protecție (poligon galben) pentru 
un obiect constituit din diferite conducte de apă (linii albastre), o supapă (simbol galben) și un 
hidrant (simbol roșu). 

 

Figura 3-11: Exemplu de Zonă de Protecție 

3.3.7 Registrul tranzacțiilor 

O tranzacție este generată pentru fiecare operațiune de afaceri în sistem; o înregistrare a 
obiectelor noi, o actualizare a documentelor pentru a reflecta o schimbare de proprietar, o 
anulare în registru deoarece un obiect a fost dezactivat sau demolat, etc. 

Fiecare tranzacție trebuie să fie legată de procesarea datelor prin intermediul Object ID al 
acestora. În timpul procesării, un caz este asociat la această tranzacție, care va fi legat de 
obiectul care este obiect al tranzacției, și, prin intermediul ObjectID al acestuia, cu toate 
elementele și documentația aferentă, prezentată cu scopul de a introduce modificările aferente 
în sistem. 

ROITE este un sistem cadastral, astfel încât datele anulate nu pot fi de fapt radiate din sistem. 
Itemii anulați și versiunile precedente ale diferitor itemi sunt dezactivate, dar în același timp 
stocate și gestionate împreună cu versiunile actuale. 

3.3.8 Persoane (juridice sau fizice) 

O persoană va fi proprietarul instalației de infrastructură tehnică care va depune cererea pentru 
înregistrarea activelor sale. Persoana poate fi fizică sau juridică (de exemplu, cetățenii, denumiți 
în mod legal subiecți și denumiți în general părți), care pot acționa în calitate de parte, o 
persoană sau organizație care joacă un anumit rol într-o tranzacție de drepturi. 

3.3.9 Baze de date auxiliare  

Există surse de date suplimentare (pentru Obiecte Fizice, Documente, Drepturi, Zone de 
Protecție, Tranzacții și Persoane), care nu fac parte din informațiile privind activitatea care sunt 
gestionate de ROITE, dar sunt adesea vizualizate împreună cu acestea. Unele surse de date 
suplimentare formează straturile hărților și pot fi următoarele: 

 Imagini ortofotografice; 

 Alte hărți de bază vectoriale sau de tip rastru (Google Maps, OpenStreetMap, harta de 
bază ArcGIS, etc.); 

 Hărți Web publicate de autoritățile locale. 
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Alte seturi de date sunt: 

 Informații despre utilizator și securitate (profiluri, permisiuni, etc.); 

 Clasificatoare sau dicționare de date; 

 Trimiteri la documente legale (legi) care stau la baza unei hotărâri. 

3.4 Modulele funcționale ale ROITE  

Următoarea diagramă descrie modulele de interacțiune, grupate în patru subsisteme principale: 

 Suport. Acest subsistem grupează unele module generice, care ar putea susține orice 
alt sistem, deoarece acestea nu posedă nici o funcționalitate specifică referitoare la 
ROITE, deși toate acestea sunt necesare pentru funcționarea sistemului; 

 Interfețe publice. Se face o diferență între module accesate de către terți (utilizatori 
externi) și celelalte module. Unele considerații specifice privind, în special, securitatea, 
trebuie luate în considerare; 

 Logica activității. Acest subsistem este cel responsabil de menținerea fluxurilor de lucru 
aferente activității și de gestionarea sarcinilor pentru registre; 

 Date privind activitatea. Aici, modulele sunt create pe baza seturilor de date identificate, 
ceea ce reflectă structura organizațională și funcțională a informațiilor care vor fi 
gestionate de ROITE. Fiecare modul de date privind activitatea va îngloba parametrii 
logici (integritate, calitate, caracterizare, orar, precizie, acuratețe) definiți pentru fiecare 
tip de element, și va fi responsabil pentru dăinuirea informațiilor. 

 

 

Figura 3-11: Subsistemele și modulele ROITE 

 

Modulele enumerate mai sus descriu un sistem ROITE complet operațional. Dreptunghiurile 
colorate reprezintă module care urmează a fi dezvoltate pe deplin în cadrul implementării 
ROITE, cele albe reprezintă sistemele existente în Cadastru care trebuie să fie integrate de 
entitatea care elaborează ROITE (suport din partea CADASTRU, inclusiv documente și suport 
tehnic de la Departamentul IT, va fi furnizat). 
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3.4.1 Date privind activitatea 

Modulul Obiect oferă funcții care permit afișarea listei Obiectelor Fizice și legăturile și 
caracterele acestora în conformitate cu clasificatoarele indicate în Anexa 1, prezentarea lor pe o 
hartă, schimbarea caracteristicilor/relațiilor sau dezactivarea acestora. Aceste funcții sunt 
utilizate de sistemul de management al cazurilor, care leagă manipularea datelor de fiecare caz 
particular și face ca procedurile să fie transparente. Modificările sunt controlate de anumite 
reguli de activitate, inclusiv: 

 Topologie; 

 Numerotare; 

 Integritatea Datelor. 

 

Modulul Zone de Protecție oferă funcții care permit afișarea listei Zonelor de Protecție legate 
de un obiect și toate elementele acestuia, inclusiv caracterele care descriu restricțiile existente 
în acea zonă, prezentarea acestora pe o hartă, schimbarea caracteristicilor/relațiilor sau 
dezactivarea acestora.  

Modificările sunt controlate de anumite reguli de activitate, inclusiv: 

 Bufferizare în conformitate cu distanțele descrise în clasificatoarele existente; 

 Reguli de Topologie; 

 Integritatea Datelor. 

 

Zonele de protecție sunt legate de un Obiect, și vor fi calculate pe baza geometriei obiectului și 
înregistrate în sistem în cadrul aceleiași tranzacții ca și însuși obiectul. 

Zonele de Protecție vor fi calculate în felul următor: 

1. Pentru conturul geometric al fiecărui Element, va fi calculat un contur geometric de 
buffer (a se vedea imaginea de mai jos pentru a înțelege cum funcționează 
bufferizarea); 

2. Contururile geometrice de buffer pentru toate Elementele care fac parte din același 
obiect vor fi fuzionate (proces cunoscut sub denumirea de „dizolvare a operatorului 
spațial”), astfel încât pentru o Zonă de Protecție este înregistrat un contur geometric 
unic. 
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Figura 3-12: Calcularea Zonelor de Protecție pentru Elemente 

Buffering a point – Bufferizarea unui punct 
Buffering a linestring – Bufferizarea unei linii 
Buffering a polygon with one interior ring – Bufferizarea unui poligon cu un inel interior  
Buffering a multipoint – Bufferizarea unui grup de puncte 

 

Modulul Drepturi gestionează drepturile aferente Obiectelor Fizice. Acest modul oferă funcții 
care permit afișarea listei drepturilor și legăturilor și caracteristicilor acestora, modificarea 
drepturilor și caracteristicilor/relațiilor acestora sau dezactivarea drepturilor. Aceste funcții sunt 
utilizate de sistemul de management al cazurilor, care leagă manipularea datelor de fiecare caz 
particular și face ca procedurile să fie transparente. Modificările sunt controlate de reguli privind 
integritatea datelor referitoare la activitate, cum ar fi: 

 Fiecare drept trebuie să aibă cel puțin un titular; 

 Fiecare drept trebuie să fie legat de un Obiect; 

 Fiecare drept trebuie să fie legat de cel puțin un document; 

 Etc. 

 

Modulul Documente gestionează documentele furnizate de către proprietari. Acest modul 
oferă funcții care permit afișarea listei documentelor și legăturilor și atributelor acestora, 
modificarea relațiilor lor cu alte Obiecte și/sau Elemente sau dezactivarea acestora. Aceste 
funcții sunt utilizate de sistemul de management al cazurilor, care leagă manipularea datelor de 
fiecare caz particular și face ca procedurile să fie transparente. 

Documentele nu pot fi în nici un caz modificate în cadrul sistemului; ele sunt stocate după cum 
acestea sunt furnizate de către proprietar.  

Modificările sunt controlate de reguli privind integritatea datelor referitoare la activitate, cum ar 
fi: 

 Fiecare document trebuie să fie legat de cel puțin un proprietar; 

 Fiecare document trebuie să fie legat de un Obiect; 
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 Un document poate fi bază pentru unul sau mai multe drepturi; 

 Etc. 

 

Modulul Documente va fi operat de pe un Sistem de Management al Documentelor extern, 
astfel încât acest modul va fi o interfață a Sistemului de arhivă existent. 

Modulul Persoane gestionează datele persoanelor fizice și juridice, clienți și titularii diferitor 
drepturi. Pentru a actualiza datele persoanelor, sistemul ROITE accesează registre externe. 
Modulul Persoane oferă funcții pentru a afișa lista persoanelor și legăturile și caracteristicile 
acestora, a prezenta obiectele legate pe hartă, a le compara cu date din registre externe, a 
efectua modificarea manuală sau automată a caracteristicilor importate din registrele externe. 
Aceste funcții sunt utilizate de sistemul de management al cazurilor, care leagă manipularea 
datelor de fiecare caz particular și face ca procedurile să fie transparente. Modificările sunt 
controlate de anumite reguli de activitate, inclusiv: 

 Integritatea datelor în ROITE, de exemplu o persoană va fi întotdeauna marcată cu 
același ID unic, un Obiect va fi legat de cel puțin o persoană (proprietar); 

 Integritatea datelor cu alte registre, astfel încât o persoană este înregistrată doar odată 
în sistemele ÎS Cadastru. 

3.4.2 Logica activității 

Modulul Managementul Cazurilor administrează sarcinile pentru registre și oferă asistență 
funcționarilor la îndeplinirea sarcinilor lor în legătură cu cazurile (cereri de înregistrare și 
solicitări). Managementul cazurilor utilizează funcții în conformitate cu coreografia stocată de 
aplicația existentă, BusinessCad. Prin urmare, BusinessCad ar putea gestiona fluxul de lucru 
aferent soluționării unui caz. 

Modulul Managementul Cazurilor obține date privind cazurile încă nefinalizate și coregrafia 
acestora de la BusinessCad. Modulul Agent oferă funcții de management al cazurilor 
Funcționarilor, care pot alege dintre sarcinile atribuite, ce așteaptă să fie finalizate. Modulul 
oferă îndrumări Funcționarului prin procedura de activitate aferentă sarcinii particulare, prin 
apelarea serviciilor relevante (ecrane sau pagini web) ale Registrelor, controlând procedura în 
conformitate cu coreografia de nivel înalt a BusinessCad. 

Modulul Managementul Cazurilor va fi o fațadă pentru a izola ROITE de funcțiile de gestionare a 
fluxului de lucru de nivel inferior, astfel încât, dacă este necesar, un nou sistem ar putea înlocui 
BusinessCad în viitor, fără a afecta alte module din sistem. 

Modulul Control asigură un sistem de control, inclusiv logica de înregistrare, pentru Modulul 
Managementul Cazurilor, care înțelege doar sarcinile. Modulul Control integrează logica 
înregistrării, interacționând cu toate celelalte Module de Date privind Activitatea, inclusiv 
înregistrarea: 

 Obiectelor; 

 Elementelor; 

 Zonelor de Protecție. 

 

Modulul Control este sistemul de control din MVC (paradigma Model-Vizualizare-Control), care 
va fi descrisă ulterior în secțiunea Arhitectură a acestui document.  

În general, în schemele MVC, Modulul Control (numit Controlor) gestionează comunicarea între 
model (informații despre obiecte, elemente, restricții) și vizualizare (cum sunt informațiile 
prezentate utilizatorului). Astfel, Modulul Control oferă: 

 Reguli de activitate pentru a lega prezentarea (ferestrele văzute de către utilizator) cu 
informațiile stocate în registru (obiecte); 

 Reguli de activitate pentru a integra alte module ale sistemului. 

 

Acest modul ține de logica de afaceri (integrarea tuturor modulelor, inclusiv cadastru și 
înregistrări), în timp ce Modulul Managementul Cazurilor ține de managementul sarcinilor. 
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Figura 3-14 Flux de lucru al subsistemului Logica Activității 

Registration application – Cerere de înregistrare 
Ifentify and assign task – Identificarea și atribuirea sarcinii 
Change status – Modificarea statutului  
Case management – Managementul cazurilor 
Publish task – Publicarea sarcinii 
Choosing a task to settle – Selectarea sarcinii spre soluționare 
Request task validation – Solicitarea confirmării sarcinii  
Validate registration business logic – Confimarea logicii de activitate aferente înregistrării 
Registration – Înregistrare 
Inform BusinessCad – Informarea BusinessCad 
End – Sfârșit  
Case Management – Managementul Cazurilor 
Registration Module – Modulul Înregistrări 

 

3.4.3 Suport 

Modulul Clasificatoare este un dicționar de coduri utilizat la nivelul întregului sistem, care 
oferă servicii pentru codurile de acces/inserare/dezactivare în dicționar. Acesta gestionează și 
istoricul clasificatoarelor; clasificatoarele inactivate și cele folosite anterior rămân disponibile. 

Vor fi disponibile diferite tipuri de clasificatoare: 

 Catalogul Obiectelor. Va fi inclusă lista tipurilor de Obiecte și Elemente. Aceasta va fi 
utilizată de Modulul Înregistrări în scopul de a obține un mod dinamic de a modifica, în 
viitor, cerințele privind datele și Obiectele care urmează a fi înregistrate, în conformitate 
cu oricare dezvoltare normativă juridică sau tehnică care ar putea să survină în viitor; 

 Reguli. Acesta va susține toate regulile dinamice care vor fi utilizate în sistem, oferind o 
modalitate ușoară de a dezactiva regulile de validare, sau chiar modifica 
comportamentul sistemului (de exemplu, aceasta va permite modificarea distanței 
zonelor de protecție în funcție de modificările normelor tehnice); 

 Dicționare de date generice, pentru a fi utilizate în cadrul controlului listelor sau 
casetelor combinate. 

 

Modulul Autentificare va oferi servicii pentru a identifica și autentifica utilizatorii. Aceasta va 
include: 

 Verificarea parolelor sau orice alt mecanism corporativ de a identifica utilizatorii; 

 Integrarea cu mecanisme Single Sign On deja implementate la nivel corporativ, și 
susținerea funcționalității SSO în sistemul ROITE. Adică, utilizatorul nu va trebui să se 
identifice de mai multe ori. 

 

Modulul Autorizare va gestiona informațiile care definesc operațiunile care pot fi executate de 
către o entitate în contextul ROITE. Un model de autorizare bazat pe roluri și contexte va 
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permite controlul permisiunilor de acces (cuvântul „drept” nu este utilizat, deși este frecvent 
întâlnit în acest context, pentru a evita neînțelegeri cu privire la drepturile civile, de exemplu, 
dreptul de proprietate) în funcție de poziția utilizatorului, funcția și sarcină acestuia, de exemplu, 
un funcționar poate avea acces la documentele arhivate care au legătură directă cu un caz în 
curs de examinare atribuit acestuia. 

Acest modul va oferi funcții de afișare a listelor de utilizatori, rolurilor, permisiunilor și relației 
acestora cu poziții în meniuri, funcționalități și acces la date. Aceste funcții sunt utilizate de 
sistemul de management al cazurilor, care leagă manipularea datelor de fiecare caz particular și 
face ca procedurile să fie transparente. Modificările sunt controlate de anumite reguli de 
activitate, inclusiv: 

 Integritatea Datelor, de exemplu, un rol va fi atribuit întotdeauna la cel puțin un 
utilizator, permisiunile vor fi întotdeauna legate de cel puțin un rol, etc.; 

 Va fi definit rolul de „administrator”, care va fi singurul permis să gestioneze clasificatorii 
de activitate. 

 

Modulul Raportare va furniza rapoarte de activitate, precum și statistici despre utilizarea 
sistemului. Acest modul va oferi statistici periodice privind lucrul în ROITE; acesta extrage 
datele din Modulul Managementul Cazurilor și Modulul Înregistrări și desfășoară în mod automat 
actualizarea periodică a datelor statistice. 

Modulul Sistemul de Management al Documentelor va gestiona documentele ROITE într-un 
mod omogen. Acesta trebuie implementat de un set de servicii standard, destinate pentru 
crearea de documente, încărcarea, căutarea, vizualizarea și descărcarea acestora în 
conformitate cu un set definit de caracteristici ale documentelor (metadata). 

Elaboratorul ROITE va integra Arhiva de Documente implementată în cadrul ÎS Cadastru în 
sistemul ROITE pentru a permite gestionarea versiunilor electronice ale documentelor incluse 
într-o cerere în timpul examinării cazului, arhivarea acestora pentru acces și căutare pe termen 
lung. 

Modulul Cartografiere va oferi capacități de vizualizare și editare a datelor spațiale în 
conformitate cu standardele WMS și WFS. Acest modul va avea acces la seturile de date 
spațiale ale ROITE, precum și la date spațiale suplimentare (ortofotografii, servicii externe de 
cartografiere, etc.). Acest modul va oferi, de asemenea, servicii de geoprocesare (transformare 
spațială, calculul conturului geometric, relații spațiale, topologie, etc.) în conformitate cu 
standardul WPS. Unul dintre principalele roluri ale serverului Geoprocesare este de a calcula 
contururile geometrice ale Zonelor de Protecție în baza conturului geometric spațial al 
Obiectelor Fizice.  

Modulul cartografiere va fi sprijinit de un Sistem Informațional Geografic și va fi modulul 
responsabil de: 

 Afișarea Datelor: 
o Afișaj grafic, de exemplu, hărți și grafice cu simboluri, etichete sau adnotări; 
o Afișaj textual sau alfanumeric din punctul de vedere grafic; 
o Navigare, interogare și manipularea ferestrelor (mărire, micșorare, mișcare 

laterală, etc.); 
o Căutarea și obținerea datelor, de exemplu, privind puncte, linii sau zone, privind 

criterii definite de utilizator (alfanumerice sau spațiale). 

 Pre-procesarea și Manipularea Datelor: 
o Validarea și editarea datelor, de exemplu, verificarea și corectarea contururilor 

geometrice; 
o Conversii geometrice, de exemplu schimbări ale scării, modificări ale 

proiecțiilor, transformări, pivotări ale hărților; 
o Crearea de buffere, de exemplu, calcularea și definirea zonelor de protecție.  

 Analiză Simplă a Datelor: 
o Măsurarea, de exemplu, lungimea liniilor, calcule zonale, distanță și direcții. 

 Încapsularea Managementului Bazelor de Date: 
o Acces pentru multipli utilizatori la baza de date geografice; 
o Editarea și actualizarea bazei de date geografice; 
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o Menținerea integrității spațiale a bazei de date. 

 

Modulul Audit va oferi managementul jurnalelor care colectează date din mai multe surse, de 
exemplu, de rețea, servere, baze de date, aplicații și va consolida datele monitorizate. Acesta 
va administra, de asemenea, Stocarea pe termen lung a datelor istorice pentru a facilita 
corelarea datelor în timp. Datele despre acțiunile utilizatorilor (cine, ce și în ce moment 
îndeplinește fiecare sarcină) vor fi înregistrate.  

Vor fi disponibile diferite niveluri de jurnale: 

 Debug, ar trebui utilizat doar în fazele de elaborare și stabilizare a proiectului, precum și 
în timpul lucrărilor tehnice, atunci când are loc un eveniment necontrolat și sunt 
necesare date foarte detaliate cu privire la sistem; 

 Informații, vor fi oferite atât mesaje de eroare cât și mesaje informative. Acesta va 
cuprinde informații despre erori, precum și funcționarea normală a sistemului; 

 Erori, se preconizează utilizarea celui mai scăzut nivel de detalii doar atunci când este 
necesar doar un minim de detalii și nu sunt necesare informații cu privire la operațiunile 
corespunzătoare. 

3.4.4 Interfețe publice 

Modulul Portalul Web va oferi acces on-line gratuit și plătit la serviciile Cadastru. Acesta oferă 
acces simplificat la date cartografice, fără posibilitatea de editare.  

Există două tipuri de servicii Portal Web cu plată prestate publicului: 

 Servicii de date cu plată. Clientul poate accesa, descărca date limitele plății efectuate; 

 Clientul poate comanda un serviciu care este plătit și prestat pe loc la un Oficiu 
Teritorial. 

 

Modulul E-Servicii va oferi o interfață pentru a permite schimbul de informații cu alte servicii. 
Principiile SOA trebuie să fie luate în considerare și integrarea cu sistemul guvernamental 
Enterprise Service Bus va oferi un imbold pentru elaborarea acestui modul. 

Trebuie să fie furnizate cel puțin aceste tipuri de servicii: 

 Servicii de schimb de date spațiale, în modul cerut de Directiva INSPIRE; 

 Servicii de schimb de date privind activitatea, pentru a încapsula cereri de informații din 
sistemele terțelor părți. 

3.4.5 Funcții ce susțin sarcina de date 

ROITE va avea două moduri diferite de a încărca datele în sistem: 

 Printr-o cerere concretă de înregistrare a obiectului, care trebuie să ofere informații în 
conformitate cu informațiile definite; 

 Printr-o cerere de înregistrare a unui număr mare de obiecte care provine de la un 
administrator, care gestionează o rețea mare de servicii. Cu siguranță, în acest caz, o 
abordare bazată pe cereri de înregistrare pe obiect nu este un mod eficient de a insera 
date în sistem, astfel încât trebuie implementată o interfață de încărcare a datelor în 
cantități mari. 

Implementarea sistemului de încărcare masivă a datelor în ROITE va fi bazată pe o abordare 
Extragere-Transformare-Încărcare, care va fi susținută de un set de instrumente de migrare. 
Aceste instrumente vor: 

 Crea fișiere jurnal care indică rezultatele pașilor în procesul de migrare;  

 Genera rapoarte cu privire la cantitatea de date gestionate și transferate cu succes de 
toate tipurile de obiecte/elemente; 

 Valida regulile de integritate a datelor înainte de încărcarea acestora în sistem; 

 Oferi un mecanism de revenire la starea anterioară în scopul de a anula o operație de 
încărcare, dacă acest lucru este necesar din orice motiv legal sau tehnic. 
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4 Arhitectura ROITE  

4.1 Modularizare 

Complexitatea trebuie redusă prin separarea clară a scenariilor de colaborare în module de 
interacțiune reciproc independente, însă interoperabile. Principiul coeziunii înalte și conexiunii 
libere trebuie să fie la baza proiectării detaliate a sistemului ROITE. 

Trebuie să fie elaborat un design modular consecvent în așa fel încât modulele să poată fi 
adăugate, documentate, divizate, substituite, inversate (făcute vizibile și utilizabile pentru un 
număr mai mare de alte module) și portate (făcute accesibile pentru un sistem, care urmează 
un set diferit de reguli de design, cu ajutorul modulelor adaptor) fără a fi necesar un efort 
considerabil de reproiectare pentru implementare în alte module. 

4.2 Interoperabilitate 

Din punctul de vedere al activității, informațiile privind instalațiile de infrastructură tehnică trebui 
să fie utilizat pe scară largă de către instituțiile administrației publice centrale și locale din 
Republica Moldova pentru a administra resursele în modul cel mai eficient.  

În același timp, din punct de vedere tehnic, există o cerere tot mai mare pentru serviciile 
electronice furnizate de CADASTRU. Astfel, Guvernul Republicii Moldova a lansat un sistem M-
Cloud bazat pe ESB care a stabilit standardele de interoperabilitate. Mai mult decât atât, un 
cadru European concret pentru a garanta interoperabilitatea datelor spațiale este descris în 
Directiva INSPIRE. 

Astfel, cererea mare preconizată pentru acest tip de informații și cadrul tehnic pentru schimbul 
de informații înseamnă că: 

 Cel puțin un standard minim ESB (inclusiv specificațiile pentru formatul mesajelor și 
interfețele serviciilor) trebuie să fie adoptat; 

 Standardele de comunicare trebuie să fie susținute pentru a oferi cea mai bună 
interoperabilitate și cea mai redusă dependență de componente și tehnologii concrete 
ale sistemului; 

 Directiva INSPIRE trebuie să fie susținută și va fi motorul implementării interfețelor 
standard pentru schimbul de date spațiale (pentru mai multe detalii, a se vedea Anexa 
1). 

 

Figura 4-1: Cadrul INSPIRE și ROITE 

INSPIRE framework – Cadrul INSPIRE 
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Other administrations (justice, environment, etc.) – Alte administrații (justiție, mediu, etc.) 
Citizens – Cetățeni  
Utility companies – Companii de servicii publice 
Municipalities – Municipalități 
Registered facilities; Protection areas; Rights – Instalații înregistrate; Zone de protecție; Drepturi 
RUTIF – ROITE  

Interoperabilitatea sintactică este de obicei asociată cu formate de date și protocoale de 
comunicare. Mesajele transferate de protocoalele de comunicare trebuie să aibă o sintaxă și 
codificare bine definită, chiar dacă aceasta este doar sub forma de tabel de biți. Există multe 
protocoale care transportă date sau conținut, iar acest lucru poate fi reprezentată cu ajutorul 
sintaxelor de transfer la nivel înalt, a se vedea câteva exemple importante incluse în tabelul 
următor: 

Tabelul 4-1: Protocoale și formate suportate 

Categorii Exemple 

Standardul de transmisie HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SMTP 

Formatul mesajelor MIME, S/MIME 

Standarde de date XML și XML Schema 

Protocoale SOAP, REST, UDDI, WPS, WFS, WMS, CMIS 

Specificații Web Service Description Language (WSDL) 

  

 

4.3 Îndeplinirea cerințelor strategice 

Arhitectura ROITE trebuie să îndeplinească următoarele cerințe IT strategice: 

 Interoperabilitatea internă și externă a sistemelor IT; 

 Nivel suficient de securitate IT; 

 Adoptarea Standardelor Deschise; 

 Adoptare flexibilă și ușoară a modificărilor proceselor de activitate; 

 Scalabilitate în ceea ce privește cerințele de performanță în creștere. 

4.4 Arhitectură în general  

4.4.1 ROITE centralizat  

ROITE va fi o aplicație software complet centralizată, care va primi fișiere de la clienți externi și 
va comunica cu organisme externe în mod centralizat. 
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Figura 4-2: ROITE centralizat 

Citizens – Cetățeni  
External clients (LPAs, Ministries, etc.) – Clienți externi (APL, Ministere) 
Mobile devices – Dispozitive mobile 
Secure protocol – Protocol securizat 
Central Offices at SE Cadastru – Oficiul central la ÎS Cadastru 
RUTIF Servers – Servere ROITE 
Registers – Registre  
Cadastru regional offices (at Rayons) – Oficiile cadastrale teritoriale (din raioane) 

4.4.2 Arhitectură Client Server  

ROITE va fi construit pe baza arhitecturii Web Clienți-Server. Clienții vor comunica prin 
intermediul serviciilor web sau HTTP (securizate sau nu, în funcție de tipul clienților - extern sau 
intern). 

Doar administrarea componentelor software de bază va folosi aplicații autonome (desktop). 
Aceasta va asigura un nivel suplimentar de scalabilitate și ușurință de întreținere, inclusiv 
actualizare rapidă și transparentă la versiuni noi (va fi necesară doar implementarea pe server, 
deoarece nu va fi nevoie de o instalare pe clienți). 

Diferite niveluri de securitate vor fi disponibile: 

 Clienții externi vor accesa sistemul întotdeauna printr-un strat securizat (interfețe 
publice) de obicei rulat pe o DMZ (rețea demilitarizată); 

 Clienții interni vor accesa direct serverul de aplicații, care va oferi o performanță mai 
bună, deoarece vor fi necesare mai puține controale de securitate. 
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Figura 4-3: Clienți ROITE Externi c. Interni 

4.4.3 Virtualizarea Hardware  

Serverele ROITE vor rula într-un mediu virtualizat care face posibilă realocarea resurselor între 
servere și portarea ușoară a sistemului ROITE într-un centru de date la distanță. Posibila 
virtualizare va include: 

 Stocare virtuală, gestionată în cadrul unui SAN; 

 Virtualizarea serverelor de aplicații. 

4.4.4 Utilizarea perifericelor existente  

ROITE va utiliza perifericele existente, cum ar fi imprimantele, ploterele, scanerele și cititoarele 
de coduri de bare, care sunt importante pentru urmărirea, stocarea și arhivarea documentelor 
pe hârtie. 

4.4.5 Verificarea electronică și semnătura digitală 

ROITE oferă mijloace pentru utilizarea verificării electronice, semnăturii digitale (a se vedea 
https://mpass.gov.md) și ștampilei de timp, în scopul de a stoca documentele certificate în 
Arhiva de Documente și a schimba aceste fișiere prin intermediul serviciilor electronice. 

4.4.6 ROITE și integrarea modulelor existente 

Unele dintre componentele descrise în acest document sunt parte din sau sunt utilizate de către 
alte sisteme. Reutilizarea acestor componente are următoarele avantaje: 

 Întreținerea sistemelor nu este dublată și nu este nevoie de efort suplimentar pentru a 
menține modulele care sunt similare (sau chiar identice) cu cele deja existente; 

 Utilizarea optimizată a resurselor hardware și software; 

 Reduce CTP (Costul Total al Proprietății) a infrastructurii IT. 

 

Suport 

Interfeţe publice 

Logica activităţii 

Date privind activitatea 

Clienţi externi  
(Browser Web) 

Clienţi interni 

(Browser Web) 

Clienţi externi  
(Clienţi E-Servicii) 

Clienţi interni 

(Administraţie) 

https://mpass.gov.md/
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Pe de altă parte, în scopul de a evita riscurile tehnice suplimentare în dezvoltarea și 
implementarea ROITE, trebuie definite și convenite interfețe bine cunoscute, în scopul de a face 
posibilă integrarea acestor componente cu impact minim pentru toate sistemele. 

Tabelul 4-2: Interfețe cu module existențe 

Modul Interfețe disponibile 

Autentificare 

CADASTRU va oferi un Serviciu Central de Autentificare 
(CAS), care este un protocol single sign-on care 
realizează autentificarea prin Kerberos, LDAP sau Active 
Directory. 

Autorizare 

CADASTRU va oferi un modul de autorizare care va fi 
capabil să gestioneze autorizările utilizatorilor/rolurilor 
referitor la date și instrumente. 
Interfață SOAP/REST va fi oferită de către CADASTRU. 

Sistemul de Management al Documentelor 
(eArhivă) 

Un sistem DMS care suportă CMIS va fi oferit de către 
CADASTRU 

Cartografiere 
Un server GIS care suportă WMS, WFS, WPS, SLD va fi 
oferit de către CADASTRU 

Managementul Cazurilor (BusinessCad) Interfață SOAP/REST va fi oferită de către CADASTRU 

Persoane Interfață SOAP/REST va fi oferită de către CADASTRU 

Clasificatoare Interfață SOAP/REST va fi oferită de către CADASTRU 

 

Integrarea tuturor modulelor externe descrise în Tabelul 4-2 trebuie să se facă în conformitate 
cu ghidurile de interoperabilitate și arhitectură din acest document. În special, toate serviciile vor 
fi publicate și accesate prin intermediul ESB. 

4.4.7 Model-Vizualizare-Controlor 

ROITE va fi proiectat și implementat în conformitate cu paradigma MVC. 

Din Wikipedia: Model–Vizualizare–Controlor (MVC) este un model arhitectural de software 
pentru implementarea interfețelor de utilizator. Acesta împarte o aplicație software concretă în 
trei părți interconectate, astfel încât să separe reprezentările interne ale informațiilor de modurile 
în care informațiile sunt prezentate sau acceptate de utilizator. 

 

Figura 4-4: Componentele MVC 

Controller – Controlor  
View – Vizualizare 
Updates – Actualizează 
Manipulates – Manipulează 
Sees – Vede 
Uses – Utilizează 
User – Utilizator  
 

Modelul este obiectul aplicației, Vizualizarea este prezentarea de pe ecran, iar Controlorul 
definește modul în care interfața utilizatorului reacționează la datele introduse de utilizator. 
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4.5 Arhitectură Orientată spre Servicii  

ROITE urmează a fi proiectat și elaborat pe baza conceptului de Arhitecturii Orientate spre 
Servicii. O legătură între sisteme independente printr-o abordare orientată spre servicii este o 
cerință obligatorie (SOAP și REST). Acest concept divizează funcționalitatea unei aplicații 
software în funcții de nivel inferior, adică serviciile ulterior, utilizând aceste servicii, construiesc o 
arhitectură care asigură funcționalitatea solicitată și ar putea fi ușor modificată sau extinsă prin 
utilizarea serviciilor existente. Tabelul următor conține un scurt rezumat al principiilor de design 
care trebuie abordate: 

Tabelul 4-3: Principii AOS pentru designul detaliat al sistemului 

Principiu Descriere 

Contract de servicii standardizat Serviciile aderă la o descriere a serviciilor 

Conexiune liberă Servicii minimizează dependențele reciproce 

Abstractizarea serviciului 
Serviciile ascund logica încapsulată de acestea de lumea 
exterioară 

Reutilizarea serviciului 
Logica este împărțită în servicii cu intenția de a maximiza 
reutilizarea 

Autonomia serviciului 
Serviciile ar trebui să dețină controlul asupra logicii pe 
care o încapsulează 

Apatridia serviciului 
În mod ideal, serviciile nu trebuie să depindă de careva 
stat 

Detectabilitatea serviciului 
Serviciile pot fi descoperite (de obicei într-un registru de 
servicii) 

Compozabilitatea serviciului Serviciile divizează probleme mari în probleme mici 

Interoperabilitatea serviciului 
Serviciile ar trebui să utilizeze standarde care ar permite 
unor abonați diferită să utilizeze serviciul 

 

ESB permite integrarea diferitelor tehnologii care sunt compatibile cu standardele deschise ale 
AOS. Aceasta oferă o oarecare libertate în ceea ce ține de indicarea componentelor 
tehnologice. 

În imaginea de mai jos, este prezentată o propunere de arhitectură AOS pe straturi, unde 
fiecare strat constă dintr-un set de blocuri care definesc responsabilitățile cheie ale acelui strat. 
Componentele sunt conectate reciproc peste straturi și oferă, astfel, o definiție a asocierii dintre 
straturi. Este de dorit ca ROITE să fie dezvoltat așa cum este indicat în diagrama de mai jos, 
inclusiv integrarea sistemelor existente. 
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Figura 4-5: AOS inclusiv nivelul ESB 

Client – Client  
Client tier – Nivelul clientului 
Application tier – Nivelul aplicației 
Routing, mediation, etc. – Rutare, mediere, etc. 
Orchestration – Organizare 
Service – Serviciu 
Service tier – Nivelul serviciului  
Data tier – Nivelul datelor 
 

4.6 Disponibilitate înaltă  

Nivelurile de servicii care urmează a fi furnizate sunt descrise în tabelul de mai jos. 

Tabelul 4-4: Acord privind nivelul serviciilor 

Modul Interfață 

Accesibilitate 

24 ore 

• de la 7:00 la 19:00 toate funcțiile aferente 
activității 

• de la 19:00 la 24:00 funcții de întreținere 

• Acces non-stop la servicii on-line 

Disponibilitate 

Disponibilitate la 99% pe parcursul anului 

• Excluzând defecțiunilor survenite ca urmare a 
forței majore sau cauzate de terți 

• Un maxim de 48 de ore de deconectare de 
excepție pot fi eliminate la nivel de activitate 

Activitate de întreținere 

• repararea sau modernizarea hardware 

• actualizarea software-ului standard 
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• instalarea patch-urilor sau actualizarea aplicațiilor 
software 

Obiectivul Punctului de Recuperare 
(RPO), adică, un punct din trecut la care 
trebuie să fie posibilă readucerea 
sistemelor și a datelor ca urmare a unei 
defecțiuni 

Timpul maxim de nedisponibilitate în funcție de 
valorile accesibilității și disponibilității 

Obiectivul Timpului de Recuperare 
(OTR), adică timpul cât un sistem poate 
rămâne deconectat fără a avea un 
impact major pentru activitate 

Timpul maxim de nedisponibilitate în funcție de 
valorile accesibilității și disponibilității 
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5 Standarde 

5.1 Standarde ISO 

Următorul tabel prezintă cele mai relevante standarde ISO prevăzute de ROITE. 

Tabelul 5-1: Standarde ISO 

Standard Când / unde se utilizează? 

ISO 19152 „Modelul domeniului de administrare 
funciară” (MDAF) 

Spre a fi utilizat în interfața cu MOLDLIS. 

ISO 19115 „Informație geografică – Metadata”, 
ISO 19139 Serializare în XML 

Spre a fi utilizate la crearea metadatelor 
pentru fiecare dintre straturile care vor fi 
menținute și împărtășite de ROITE 

ISO 19109:2005 Reguli p/u schema de aplicare 

ISO 19119:2005 Servicii 

ISO 19136/OGC GML (Limbajul de marcare 
geografică) 

ISO 19142/OGC WFS (Web Feature Services – 
servicii de funcții web) 

ISO 19128/OGC WMS (Web Map Services – 
servicii cartografice web) 

În schimbul de informații geografice, atât la 
intrare, cât și la ieșire 

 

5.2 Modelul de date INSPIRE – orientări principale 

Specificațiile de date INSPIRE sunt disponibile pentru principalele categorii de date care 
urmează să fie gestionate de ROITE. Deși au fost elaborate pe baza unor liste de entități 
geografice restrânse la cele potențial legate de problemele de mediu (conform principiilor 
fundamentele ale directivei INSPIRE), aceste specificații de date oferă un cadru solid și bine 
organizat ce poate fi extins cu cerințe specifice ROITE.                     Tabelul următor prezintă 
principalele orientări ale modelului de date. 

Tabelul 5-2: Modelul de date INSPIRE – orientări principale 

Standard Când / unde se utilizează? 

D2.8.III.6 Specificație de date INSPIRE 
privind serviciile de utilitate publică și 
serviciile publice centale – Orientări tehnice 

Proiectarea și implementarea elementelor de 
date spațiale pentru servicii de utilitate publică și 
servicii publice centrale – inclusiv rețeaua de 
energie electrică, rețelele de petrol, gaze și 
substanțe chimice, rețeaua de canalizare și 
rețeaua electronică de comunicație  

D2.8.I.7 Specificație de date privind rețelele 
de transport – Orientări tehnice 

Proiectarea și implementarea elementelor de 
date spațiale pentru rețelele de transport 

D2.8.I.9 Specificație de date privind zonele 
protejate – Orientări tehnice 

Proiectarea și implementarea elementelor de 
date spațiale pentru zone protejate. 

 

5.3 Politica de licențiere 

În dezvoltarea ROITE, Dezvoltatorul poate utiliza atât drepturi de proprietate protejate, cât și 
software „open-source” (cu sursă deschisă). Identificarea licențelor software necesare pentru a 
asigura funcționarea optimă a ROITE constituie unul dintre domeniile de activitate ale 
Dezvoltatorului. În cazul în care Dezvoltatorul utilizează software protejat prin drepturi de 
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proprietate nedeținute de CADASTRU, iar utilizarea ulterioară a produsului dezvoltat impune 
respectarea dreptului de proprietate, taxa de licență urmează a fi achitată pentru CADASTRU 
de către Dezvoltator. Cel puțin pe durata a 5 ani de funcționare a ROITE, software-ul trebuie să 
rămână valabil, fără obligativitatea de reînnoire a licenței/-elor. 

Sistemul ROITE dezvoltat – inclusiv codul-sursă – va fi transferat în proprietatea CADASTRU. 
CADASTRU intenționează să refolosească codurile. CADASTRU aprobă reutilizarea extensivă 
a codurilor open-source, cu condiția ca utilizarea ulterioară a respectivelor coduri să nu încalce 
anumite drepturi și să corespundă cerințelor de securitate IT ale CADASTRU. 

Ține de responsabilitatea Dezvoltatorului să ofere software-ul (dezvoltat de el sau de oricare 
dintre partenerii săi), precum și cel mai recent cod-sursă, proporțional comentat, împreună cu 
documentația de dezvoltare software (necesară pentru menținerea funcționalității ROITE) către 
CADASTRU. 

În plus, codul-sursă supus actualizărilor va fi livrat la fiecare expediere. În cursul dezvoltării 
aplicațiilor, drepturile de necesare de dezvoltare și îmbunătățire a software-ului sau a oricăror 
posesiuni nemateriale vor fi oferite către CADASTRU, iar în ceea ce privește datele GIS 
obținute sau produse, Dezvoltatorului i se vor asigura drepturile de a face datele accesibile 
publicului, descărcabile și liber utilizabile. 

Dezvoltatorul trebuie să asigure faptul că licențele produselor software aplicate garantează în 
mod colectiv: 

a) dreptul de a modifica și modula documentația, de a aplica algoritme și funcții complementare 
în măsura cerută de procesul de dezvoltare, precum și de a utiliza software-ul astfel format și 
dezvoltat în mod unic (inclusiv de către utilizatorii finali); 

b) dreptul de a copia software-ul în interes propriu; 

c) dreptul terțelor părți de a modifica software-ul; 

d) dreptul de a accesa software-ul fără plată pentru cheltuieli, în cazul unităților administrative 
sau a persoanelor cu funcții publice. 


