Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI - Ordin
nr. 313/2018 din 16 aprilie 2018
Fişa
actului

Ordinul nr. 313/2018 privind completarea Normelor
de timp pentru operaţiile necesare realizării
lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional
de Cartografie, aprobate prin Ordinul directorului
general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară nr. 1.016/2016
În vigoare de la 25 aprilie 2018
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 25 aprilie
2018. Formă aplicabilă la 27 aprilie 2018.
Având în vedere prevederile art. 4 lit. a) şi c) din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.
7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 7 lit. r) şi art.
15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1.288/2012,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
emite
prezentul
ordin.
Art. I. - Normele de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de
specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin Ordinul
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
nr. 1.016/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 şi
680 bis din 2 septembrie 2016, se completează după cum urmează:
1. La secţiunea A. Categorii de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief,
după tabelul 2 se introduce o notă, cu următorul cuprins:
" NOTĂ: Categoriile de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief pe
judeţe, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, sunt cele
prevăzute în anexele nr. 1.1-1.42.*)
*) Anexele nr. 1.1-1.42 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.
359
bis."
2. După capitolul P - "Verificarea lucrărilor" se introduc anexele nr. 1.1-1.42,
care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. - Prezentul ordin se
publică
în
Monitorul
Oficial
al
României,
Partea
I.
Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
Radu-Codruţ Ştefănescu

Bucureşti, 16 aprilie 2018.

Nr. 313.

A. Categorii de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief
Categoria I
Teren şes, specific regiunilor de câmpie, lipsit de relief sau cu relief slab
pronunţat, în care transportul cu mijloace hipo sau auto se face uşor peste tot.
Categoria a II-a
Teren uşor accidentat, specific regiunilor de trecere de la şes la deal, cu
microrelief caracterizat prin existenţa frecventă a găvanelor, dunelor şi
mameloanelor sau teren ondulat cu forme de relief mari şi puţin înclinate, în
care transportul cu mijloace hipo sau auto este posibil.
Categoria a III-a
Teren specific regiunilor de dealuri, caracterizat prin adâncimea văilor de 20
- 200 m şi prin ridicături şi depresiuni distanţate la 50 - 700 m. În aceste zone
valoarea medie a pantelor (calculată pe hartă) este cuprinsă între 7° şi 15°, iar
transportul se face cu căruţa şi parţial cu mijloace auto.
Categoria a IV-a
Teren accidentat, specific regiunilor de munte sau de trecere de la deal la
munte, cu relief foarte variat, caracterizat prin coaste repezi şi depresiuni
adânci cu văi foarte neregulate şi talveguri în general înguste. În aceste zone
valoarea medie a pantelor (calculată pe hartă) este cuprinsă între 15° şi 22°,
iar transportul se face cu mijloace hipo sau auto este posibil parţial.
Categoria a V-a
Teren foarte accidentat, specific regiunilor de munte cu stânci proeminente
şi relief prăpăstios caracterizat prin coaste abrupte şi pante foarte repezi. În
aceste zone valoare medie a pantelor (calculată pe hartă) depăşeşte 22°, iar
transportul
se
poate
face
cu
cai
sau
parţial
cu
căruţa.
Notă:
La categoriile III, IV şi V criteriul de încadrare a lucrării este panta terenului
Influenţa reliefului nu este cuprinsă în normele de timp şi se aplică
articolelor ce conţin operaţiile necesare realizării lucrărilor de teren, conform
coeficienţilor stabiliţi în Tabelul 2, cu excepţia capitolelor care conţin activităţi
şi operaţii în care se prevăd
coeficienţi specifici acestora.
Tabelul 2

Categoria de dificultate
Coeficientul

I

II

III

IV

V

1,00

1,15

1,35

1,70

2,20

