
 

 

11 aprilie 2019 
 
 
Catre domnul Calin Constantin Anton Popescu-Tariceanu 
 
Presedintele Senatului Romaniei 
 
Subiect: Recomandari referitor la procesul de comasare a terenurilor agricole  

 

Stimate domnule presedinte al Senatului,  

Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) a atras atentia in repetate randuri asupra nevoii stringente de 
impunere a unui cadastru agricol generalizat, alaturi de comasarea terenurilor agricole, conditii fara de care 
nu putem avea agricultura performanta si competitiva.  

Intrucat acest subiect a fost partial discutat in cadrul intalnirii pe care am avut-o in data de 26 februarie 
2019, revenim cu pozitia Coalitiei cu privire la cadastrul si comasarea terenurilor agricole in Romania.  

Cadrul general: 

Comasarea si cadastrarea terenurilor agricole sunt  masuri de importanta sistemica  sustinute de catre  
Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei inca de la formarea acesteia.  Coroborarea acestor doua masuri este 
esentiala pentru descatusarea capitalului din sectorul agricol, accesul la finantare si accelerarea  
investitiilor in acest domeniu si atingerea adevaratului potential agricol al tarii.  

Status :  

Conform Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in anul 2019, „din  totalul de 9,57 milioane 
ha de terenuri agricole ce fac obiectul subvențiilor APIA, au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru 
și carte funciară 3,87 milioane ha (40%)”1. 

De asemenea, conform Eurostat, gradul de fragmentare a exploatatiilor agricole din Romania este in 
continuare unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeana.  

Accelerarea investitiilor de catre persoanele si companiile angrenate in activitatea agricola este 
semnificativ limitata de situatia actuala a cadastrului si comasarii terenurilor agricole.  

Dezvoltarea sectorului agricol romanesc depinde de aceste investitii in ferme cu o situatie juridica clara a 
fondului funciar exploatat, dar si cu o comasare a acestuia, care ar permite aplicarea unor tehnologii 
agricole performante, in acord cu standardele internationale, multe dintre aceste tehnologii necesitand 
investitii si lucrari multianuale, de pilda sistemul de irigatii, cartarea agrochimica, amendamentele de 
corectare a aciditatii, lucrari de drenaj si desecare, calibrarea tehnologiei agricole pe suprafete de lucru 
utile cu o geometrie cat mai simpla si o suprafata cat mai intinsa posibil. 

Recomandare: 

Comasarea si cadastrarea sunt masuri care trebuie abordate in mod sincronizat  in vederea atingerii 
obiectivelor de eficientizare si dezvoltare a sectorului agricol din Romania.  

                                                             
1 http://www.ancpi.ro/files/Statistici_home_page/nota_stadiu_pnccf_01.03.2019.pdf 
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In decursul anului 2018, sub coordonarea CDR Agriculture Task Force,  a fost desfasurat un Proiect Pilot 
de simulare a unui proces sincronizat de cadastrare si comasare a terenurilor agricole aflate in 
spatiul adminstrativ al unei localitati din mediul rural.   

Descriere Proiect Pilot – Comuna Ciulnita: 

Parti implicate  

 

 General Survey Corporation, specialisti in cadastru cu solutii de software ce au 
permis realizarea planului cadastral pentru terenurile din extravilanul comunei 
Ciulnita conform situatiei actuale, precum planul cadastral rezultat in urma simularii 
comasarii (situatia ‘inainte de comasare’ si  ‘dupa comasare’, anexate). 

 Primaria Ciulnita, prin dl. Primar Gheorghe Stelica si echipa sa 

 Biroul de avocatura Gruia Dufaut, in calitate de consultant legal 

Rezultat  

 

Comuna Ciulnita are 3500 de parcele de teren agricol si un numar semnificativ de 
proprietari. Din cartografia atasata reise faptul ca aceasta comasare a terenurilor are 
ca rezultat: 

 un cost de inregistrare a terenurilor in sistemul de cadastru de aproximativ  trei 
ori mai mic decat daca s-ar inregistra situatia actuala 

 proprietarii vor avea parcelele comasate, crescand astfel valoarea terenurilor  

 exploatarea eficienta a terenurilor agricole, cu efecte economice pozitive 
pentru expoatatiile agricole, autoritatile locale si nationale. 

Vezi Anexa1 pentru ilustrarea procesului  sincronizat de cadastrare si comasare a terenurilor agricole, cazul Ciulnita 

 
Sustinem necesitatea prioritizarii intereselor micilor proprietari in procesul de mai jos, pentru conservarea 
tesutului social in mediul rural. 

Propunere de pasi  necesari pentru procesul de comasare a terenurilor: 

1. Alegeri pentru stabilirea componentei comisiei locale de fond funciar 

2. Termen de 6 luni pentru depunerea documentelor necesare pentru realizarea comasarii (titluri de 
proprietate si acte de stare civila). Primul venit, primul servit in ceea ce priveste optiunile 
reamplasarii. Acordarea de facilitati pentru cei ce participa la comasare in acest termen (de analizat 
variante de stimulente precum: scutire de impozit pe teren pentru doi ani, cadastru gratuit, etc.)  

3. Termen de 3 luni pentru activitatea de reasezare (reamplasare) a parcelelor 

4. Termen de 2 luni de afisare la primarie / vizualizare pe internet a noii situatii (planul de comasare) 
+ termen de 1 luna pentru contestatii 

5. Inaintarea planului catre Comisia Judeteana (1 luna) 

6. Transmiterea catre Cadastru (ANCPI)  

In final, ne exprimam deplina disponibilitate de a dialoga si de a participa la discutiile si modificarile 

legislative necesare pe aceasta tema, astfel incat sa contribuim constructiv la dezvoltarea si cresterea 

competitivitatii sectorului agricol din Romania.  

 

Cu consideratie,   

Florin Constantin, Coordonator TF Agricultura, CDR 
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