
Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

  I. Date de identificare a entităţii căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real  asupra bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat 
al statuluide către titularul dreptului de proprietate, conform legii 

  <P4000>       

 1.  an_r Anul N(4) DA  an_r >= 2014 EROARE! 'Anul' este 
camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. 
 
EROARE! Valoare 
invalida a anului. Anul 
trebuie sa fie mai mare 
sau egal cu 
2014...introduceti o 
valoare valida. 

 2.  luna_r Luna N(2) DA   EROARE! 'Luna' este 
camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. 

 3.  totalPlata_A Suma de  control D(15.2) DA DA count <Imobile> 
(numar total de Imobile) 

EROARE! 'Suma de 
control' este camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 

 4.  entNeid Declar si bunuri imobile 
pentru care entitatile 
carora li s-au atribuit in 
mod direct un drep real 
sunt neidentificate 

N(1) DA  entNeid =  
0 – NU declar  
1 – declar   

EROARE! 'Entitati 
neidentificate' este camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 

 5.  tipEnt Tip entitate C(1) DA  F = persoana fizica 
J = persoana juridica 

EROARE! 'Tip entitate' 
este camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 

 6.  catEnt Categorie entitate C(3) DA  Nomenclator categoria entitatii 
 

EROARE! 'Categorie 
entitate' este camp 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 
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obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 

 7.  calAdmin Calitatea 
administratorului 

C(1)   Pentru catEnt = IPC: calAdmin 
camp obligatoriu cu urmatoarele 
valori: 
P = ordonator principal 
S = ordonator secundar 
T = ordonator tertiar 

EROARE! In campul 
'Categorie entitate' ati 
selectat valoarea 
'Institutie publica 
centrala', atunci 
'Calitatea 
administratorului' este 
camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat 

 8.  denOrd Denumirea 
ordonatorului principal 

C(200)   Pentru calAdmin = S, T 
denOrd camp obligatoriu 

EROARE! In campul 
'Calitatea 
administratorului' ati 
selectat una din valorile 
'Ordonator secundar' sau 
'Ordonator tertiar', atunci 
'Denumirea ordonatorului 
principal' este camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 

 9.  cifEnt CUI/ CNP 
Cod unic de 
inregisatrare/ Cod 
numeric personal  

N(13) DA  Validare format CUI sau CNP 
 

EROARE! 'Cod de 
identificare fiscala 'CUI/ 
CNP' este camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 
 
EROARE! 'Cod de 
identificare fiscala 'CUI/ 
CNP' este 
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incorect...introduceti o 
valoare valida. 

 10.  numeEnt Denumire entitate/ 
Nume prenume 
persoana fizica 

C(50) DA   EROARE! 'Denumire 
entitate/ Nume prenume 
persoana fizica' este 
camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. 

 11.  adrEnt Adresa (strada, numar, 
bloc, scara, apartament) 

C(255) DA   ERR: Camp necompletat 

 12.  locEnt Localitate  C(50) DA  Pentru judEnt = 40(Municipiul 
Bucuresti)  
Localitate = “Bucuresti” 

EROARE! 'Localitate' 
este camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 

 13.  judEnt Judet C(2) DA   EROARE! 'Judet' este 
camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. 

 14.  sectEnt Sector N(2)   Pentru judEnt = 40 (Municipiul 
Bucuresti), atunci 
sectEnt este camp obligatoriu cu 
valori conform  Nomenclator N10 

EROARE! Pentru 
localitatea Bucuresti 
'Sector' este camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 

 15.  codPostlEnt Cod postal C(6)     

 16.  nume_declar Nume (persoana 
autorizata sa semneze 
documentul) 

C(50) DA   EROARE! 'Numele 
persoanei autorizata sa 
semneze' este camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 

 17.  prenume_declar Prenume (idem 15) C(50) DA   EROARE! 'Prenume 
persoanei autorizata sa 
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semneze' este camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 

 18.  functie_declar Functia (idem 15) C(50) DA   Functia persoanei 
autorizata sa semneze' 
este camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 

 19.  cif_declar CNP (idem 15) N(13) DA  Validare format CNP EROARE! 'CNP al 
persoanei autorizata sa 
semneze' este camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat 
 
EROARE! 'CNP al 
persoanei autorizata sa 
semneze' este 
incorect...introduceti o 
valoare valida. 

 20.  II. Date privind bunurile imobile din domeniul privat al statului 

 21.  <Imobile> Aparitii n= 0 - 10.000      

 22.  nrCrtImob Imobil nr. N(5) DA   ERR: Camp necompletat 

 23.  identif Bunuri imobile pentru 
care entitatile carora li 
s-au atribuit in mod 
direct un drep real sunt 
identificate/ 
neidentificate 

N(1) DA  = 0 Bunuri imobile pentru care 
entitatile carora li s-au atribuit in 
mod direct un drep real sunt 
identificate 
 
= 1 Bunuri imobile pentru care 
entitatile carora li s-au atribuit in  
mod direct un drep real sunt 
neidentificate 

ERR Camp necompletat/ 
eronat 
ERR daca entNeid= 0 si 
identif=1  
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Daca entNeid = 0 atunci identif=0  

 24.  II.1.  Date privind imobilul (teren cu sau fara constructie) 
II.1.1. Date de identificare  a imobilului 

 25.  tipDate Tipul datelor N(1) DA  tipDate = 0 date Neclasificate 
tipDate = 1 date Clasificate 
 

EROARE! Imobil nr. " + 
nrCrtImob + " Pentru 
campul 'Tipul datelor', cel 
putin una dintre casutele 
'Neclasificate' sau 
'Clasificate' trebuie sa fie 
bifata (trebuie sa aibe 
valoare) 
ERR: camp eronat 

 26.  denBun Denumirea bunului C(255) DA   EROARE! Imobil nr. " + 
nrCrtImob + " 'Denumirea 
bunului' este camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 

 27.  nci Numar cadastral  C(14)   Daca nci = null 
&& ncfi = null 
&& nti = null 
&& taraImob = null 
&&  judImob = null 
&& locImob = null 
&& (strImob= null || nrPostImob = 
null || tarlImob = null || parclImob = 
null || vecinLoclImob = null || 
denLoclImob = null) 
Atunci ERR (cel putin un camp din 
sectiunea Date de identificare a 
imobilului trebuie sa fie neNULL)  
 

EROARE! Imobil nr. " + 
nrCrtImob + " Cel putin 
un camp dintre Numar 
cadastral, Numar carte 
funciara, Numar 
topografic, Tara, Judet, 
Localitate, Strada, 
Numar postal, Tarla nr., 
Parcela nr., Denumirea 
locului sau Vecinatatile 
imobilului din Sectiunea 
II.1.1. Date de 
identificare a imobilului 
trebuie completat 

 28.  ncfi Numar carte funciara C(14)   Daca nci = null 
&& ncfi = null 

EROARE! Imobil nr. " + 
nrCrtImob + " Cel putin 
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&& nti = null 
&& taraImob = null 
&&  judImob = null 
&& locImob = null 
&& (strImob= null || nrPostImob = 
null || tarlImob = null || parclImob = 
null || vecinLoclImob = null || 
denLoclImob = null) 
Atunci ERR (cel putin un camp din 
sectiunea Date de identificare a 
imobilului trebuie sa fie neNULL)  
 

un camp dintre Numar 
cadastral, Numar carte 
funciara, Numar 
topografic, Tara, Judet, 
Localitate, Strada, 
Numar postal, Tarla nr., 
Parcela nr., Denumirea 
locului sau Vecinatatile 
imobilului din Sectiunea 
II.1.1. Date de 
identificare a imobilului 
trebuie completat 

 29.  nti Numar topografic C(15)   Daca nci = null 
&& ncfi = null 
&& nti = null 
&& taraImob = null 
&&  judImob = null 
&& locImob = null 
&& (strImob= null || nrPostImob = 
null || tarlImob = null || parclImob = 
null || vecinLoclImob = null || 
denLoclImob = null) 
Atunci ERR (cel putin un camp din 
sectiunea Date de identificare a 
imobilului trebuie sa fie neNULL)  
 

EROARE! Imobil nr. " + 
nrCrtImob + " Cel putin 
un camp dintre Numar 
cadastral, Numar carte 
funciara, Numar 
topografic, Tara, Judet, 
Localitate, Strada, 
Numar postal, Tarla nr., 
Parcela nr., Denumirea 
locului sau Vecinatatile 
imobilului din Sectiunea 
II.1.1. Date de 
identificare a imobilului 
trebuie completat 

 30.  nInv Număr de inventar din 
domeniul public şi privat 
al statului (codMFP) 

C(25) DA  Verificare unicitate 
Atentie: 
Numărul de inventar al imobilului 
este obligatoriu. Pentru înscrierea 
iniţială a imobilului numărul de 
inventar se obţine folosind aplicaţia 
web 'Serviciul Atribuire numere de 
inventar pentru imobilele 

EROARE! Imobil nr. " + 
nrCrtImob + " 'Număr de 
inventar din domeniul 
public şi privat al statului 
(cod MFP)' este camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

aparţinând patrimoniului statului 
Atribuirea se va face o singură dată 
pentru un imobil 

ERR: camp duplicat  
 

 31.  taraImob Tara C(3) DA  Nomenclator N1 EROARE! Imobil nr. " + 
nrCrtImobil + " 'Tara', din 
sectiunea II.1.1 este 
camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. 

 32.  judImob Judetul C(2)   Daca taraImob = 132 (Romania), 
atunci 
judImob =  Nomenclator Judete 
 

EROARE! Imobil nr. " + 
nrCrtImobil + " Pentru 
tara Romania, 'Judet', din 
sectiunea II.1.1 este 
camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. 

27042015 33.  locImob Localitatea (UAT) C(50) DA  Pentru  tipDate = 0 (date 
Neclasificate) locImob <> null 
 

EROARE! Imobil nr. " + 
nrCrtImobil + " 
'Localitate', din sectiunea 
II.1.1 este camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 

 34.  sectImob Sector N(2)   Daca locImob = 40 (Bucuresti), 
atunci 
sectImob <> null 
sectImob =  Nomenclator N10 
 
 

EROARE! Imobil nr. " + 
nrCrtImobil + ": Pentru 
localitatea Bucuresti, 
'Sector', din sectiunea 
II.1.1 este camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 

 35.  codPostImobRO Cod Postal C(6)     

 36.  codPostImobINT Cod Postal C(50)     

 37.  cartSatImob Cartie/ Sat C(50)     
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 38.  strImob Strada C(50)   Daca nci = null 
&& ncfi = null 
&& nti = null 
&& taraImob = null 
&&  judImob = null 
&& locImob = null 
&& (strImob= null || nrPostImob = 
null || tarlImob = null || parclImob = 
null || vecinLoclImob = null || 
denLoclImob = null) 
Atunci ERR (cel putin un camp din 
sectiunea Date de identificare a 
imobilului trebuie sa fie neNULL)  
 

EROARE! Imobil nr. " + 
nrCrtImob + " Cel putin 
un camp dintre Numar 
cadastral, Numar carte 
funciara, Numar 
topografic, Tara, Judet, 
Localitate, Strada, 
Numar postal, Tarla nr., 
Parcela nr., Denumirea 
locului sau Vecinatatile 
imobilului din Sectiunea 
II.1.1. Date de 
identificare a imobilului 
trebuie completat 

 39.  nrPostImob Numar postal C(6)   Daca nci = null 
&& ncfi = null 
&& nti = null 
&& taraImob = null 
&&  judImob = null 
&& locImob = null 
&& (strImob= null || nrPostImob = 
null || tarlImob = null || parclImob = 
null || vecinLoclImob = null || 
denLoclImob = null) 
Atunci ERR (cel putin un camp din 
sectiunea Date de identificare a 
imobilului trebuie sa fie neNULL)  
 

EROARE! Imobil nr. " + 
nrCrtImob + " Cel putin 
un camp dintre Numar 
cadastral, Numar carte 
funciara, Numar 
topografic, Tara, Judet, 
Localitate, Strada, 
Numar postal, Tarla nr., 
Parcela nr., Denumirea 
locului sau Vecinatatile 
imobilului din Sectiunea 
II.1.1. Date de 
identificare a imobilului 
trebuie completat 

 40.  blImob Bloc C(6)     

 41.  scImob Scara C(6)     

 42.  etjImob Etaj C(6)     

 43.  aptImob Apartament C(6)     

 44.  tarlImob Tarla nr. C(6)   Daca nci = null 
&& ncfi = null 

EROARE! Imobil nr. " + 
nrCrtImob + " Cel putin 
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&& nti = null 
&& taraImob = null 
&&  judImob = null 
&& locImob = null 
&& (strImob= null || nrPostImob = 
null || tarlImob = null || parclImob = 
null || vecinLoclImob = null || 
denLoclImob = null) 
Atunci ERR (cel putin un camp din 
sectiunea Date de identificare a 
imobilului trebuie sa fie neNULL)  
 

un camp dintre Numar 
cadastral, Numar carte 
funciara, Numar 
topografic, Tara, Judet, 
Localitate, Strada, 
Numar postal, Tarla nr., 
Parcela nr., Denumirea 
locului sau Vecinatatile 
imobilului din Sectiunea 
II.1.1. Date de 
identificare a imobilului 
trebuie completat 

 45.  parclImob Parcela nr. C(6)   Daca nci = null 
&& ncfi = null 
&& nti = null 
&& taraImob = null 
&&  judImob = null 
&& locImob = null 
&& (strImob= null || nrPostImob = 
null || tarlImob = null || parclImob = 
null || vecinLoclImob = null || 
denLoclImob = null) 
Atunci ERR (cel putin un camp din 
sectiunea Date de identificare a 
imobilului trebuie sa fie neNULL)  
 

EROARE! Imobil nr. " + 
nrCrtImob + " Cel putin 
un camp dintre Numar 
cadastral, Numar carte 
funciara, Numar 
topografic, Tara, Judet, 
Localitate, Strada, 
Numar postal, Tarla nr., 
Parcela nr., Denumirea 
locului sau Vecinatatile 
imobilului din Sectiunea 
II.1.1. Date de 
identificare a imobilului 
trebuie completat 

 46.  denLoclImob Denumirea locului in 
care se afla imobilul 

C(100)   Daca nci = null 
&& ncfi = null 
&& nti = null 
&& taraImob = null 
&&  judImob = null 
&& locImob = null 
&& (strImob= null || nrPostImob = 
null || tarlImob = null || parclImob = 

EROARE! Imobil nr. " + 
nrCrtImob + " Cel putin 
un camp dintre Numar 
cadastral, Numar carte 
funciara, Numar 
topografic, Tara, Judet, 
Localitate, Strada, 
Numar postal, Tarla nr., 
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null || vecinLoclImob = null || 
denLoclImob = null) 
Atunci ERR (cel putin un camp din 
sectiunea Date de identificare a 
imobilului trebuie sa fie neNULL)  
 

Parcela nr., Denumirea 
locului sau Vecinatatile 
imobilului din Sectiunea 
II.1.1. Date de 
identificare a imobilului 
trebuie completat 

 47.  vecinLoclImob Vecinatatile imobilului C(100)   Daca nci = null 
&& ncfi = null 
&& nti = null 
&& taraImob = null 
&&  judImob = null 
&& locImob = null 
&& (strImob= null || nrPostImob = 
null || tarlImob = null || parclImob = 
null || vecinLoclImob = null || 
denLoclImob = null) 
Atunci ERR (cel putin un camp din 
sectiunea Date de identificare a 
imobilului trebuie sa fie neNULL)  
 

ERR: cel putin un camp 
din sectiunea Date de 
identificare a imobilului 
trebuie sa fie declarat 

 48.  II.1.2. Date generale privind bunul imobil 

 49.  tipActPropImob Tipul actului/ faptului 
juridic care constituie 
titlul de proprietate 

C(50)    
daca tipActAtribImob = null 
atunci tipActPropImob !=null 
pt identif=0 

ERR: daca identif= 0 cel 
putin unul dintre campurile 

tipActAtribImob || 
tipActPropImob trebuie 
completate 
ATENTIONARE! Imobil nr. 
" + nrCrtImobil + ": Nu ati 
completat campul 
'Actul/faptul juridic care 
constituie titlu de 
proprietate' din sectiunea 
II.1.2. Daca este cazul, 
completati... 
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 50.  nrActPropImob Numarul actului juridic  
care constituie titlul de 
proprietate 

C(10)   daca tipActPropImob != null 
atunci nrActPropImob != null 
 
 

EROARE! Imobil nr. " + 
Imobil + ": Daca ati 
completat campul 'Tipul 
actului/ faptului juridic 
care constituie titlu de 
proprietate', din 
sectiunea II.1.2. Date 
generale privind bunul 
imobil, atunci campul 
'Numarul actului' 
corespunzator este camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 

 51.  dataInrActPropr Data inregistrarii actului 
de proprietate 

C(10)   = zz.ll.aaaa 
daca tipActPropImob != null 
atunci (dataInrActPropr != null || 
dataElibActPropr != null ) 
 

EROARE! Imobil nr. " + 
Imobil + ": Daca ati 
completat campul 'Tipul 
actului/ faptului juridic 
care constituie titlu de 
proprietate', din 
sectiunea II.1.2. Date 
generale privind bunul 
imobil, atunci unul dintre 
campurile 'Data 
inregistrarii' sau 'Data 
eliberarii' 
corespunzatoare este 
camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. 
 
ERR camp eronat 
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 52.  dataElibActPropr Data eliberarii actului de 
proprietate 

C(10)   = zz.ll.aaaa 
daca tipActPropImob != null 
atunci (dataInrActPropr != null || 
dataElibActPropr != null ) 
 

EROARE! Imobil nr. " + 
Imobil + ": Daca ati 
completat campul 'Tipul 
actului/ faptului juridic 
care constituie titlu de 
proprietate', din 
sectiunea II.1.2. Date 
generale privind bunul 
imobil, atunci unul dintre 
campurile 'Data 
inregistrarii' sau 'Data 
eliberarii' 
corespunzatoare este 
camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. 
 
ERR camp eronat 

27042015 53.  altActPropr Acte doveditoare ale 
dreptului de proprietate 

C(500)     

 54.  tipActAtribImob Tipul actului juridic de 
atribuire in mod direct a 
bunului imobil/ dreptului 

C(50)   obligatoriu pt identif=0 EROARE! Imobil nr. " + 
nrCrtImobil + ": 'Actul 
juridic de atribuire în mod 
direct a bunului imobil/ 
dreptului' din sectiunea 
II.1.2. este camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 

 55.  nrActAtribImob Numarul actului juridic  
de atribuire in mod 
direct a bunului imobil/ 
dreptului 

C(10)   daca tipActAtribImob != null 
atunci nrActAtribImob != null 

EROARE! Imobil nr. " + Imobil 
+ ": Daca ati completat campul 
'Tipul actului juridic de 
atribuire in mod direct a 
bunului imobil/ dreptului', din 
sectiunea II.1.2. Date 
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generale privind bunul imobil, 
atunci campul 'Numarul 
actului' corespunzator este 
camp obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp necompletat. 

 56.  dataInrActAtrib Data inregistrarii actului 
juridic  de atribuire in 
mod direct a bunului 
imobil/ dreptului 

C(10)   = zz.ll.aaaa 
daca tipActAtribImob != null 
atunci (dataInrActAtrib != null || 
dataElibActAtrib != null ) 
 

EROARE! Imobil nr. " + 
Imobil + ": Daca ati 
completat campul 'Tipul 
actului juridic de atribuire 
in mod direct a bunului 
imobil/ dreptului', din 
sectiunea II.1.2. Date 
generale privind bunul 
imobil, atunci unul dintre 
campurile 'Data 
inregistrarii' sau 'Data 
eliberarii' 
corespunzatoare este 
camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. 

 57.  dataElibActAtrib Data eliberarii actului 
juridic  de atribuire in 
mod direct a bunului 
imobil/ dreptului 

C(10)   = zz.ll.aaaa 
daca tipActAtribImob != null 
atunci (dataInrActAtrib != null || 
dataElibActAtrib != null ) 
 

EROARE! Imobil nr. " + 
Imobil + ": Daca ati 
completat campul 'Tipul 
actului juridic de atribuire 
in mod direct a bunului 
imobil/ dreptului', din 
sectiunea II.1.2. Date 
generale privind bunul 
imobil, atunci unul dintre 
campurile 'Data 
inregistrarii' sau 'Data 
eliberarii' 
corespunzatoare este 
camp obligatoriu...Nu 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. 

27042015 58.  altActAtrib Acte doveditoare ale 
atribuirii in mod direct a 
bunului imobil/ dreptului 

C(500)     

 59.         

 60.  denDreptImob Denumirea dreptului 
real detinut de entitate 

C(3)   Nomenclator N3  
Obligatoriu Pentru identif = 0  

ERR: camp necompletat/ 

eronat 

27042015 61.  suprTot Suprafata totala a 
imobilului, din care 

D(15.2) 
 

  pt identif=0 
restrictia 1 
= suprExcl + suprCote 
restrictia 2 
= suprIntrav + suprExtrav 
ptr tipDate = 1  
daca  
suprIntrav = (1001001001001 sau 
1000001000001) 
sau 
suprExtrav = (1001001001001 sau 
1000001000001) 
NU se verifica retrictia 2 (suprTot = 
suprIntrav + suprExtrav) 
 
 
 

EROARE! Imobil nr. " + 

Imobil + " 'Suprafata 

totala a imobilului' este 

camp oligatoriu...Nu 

puteţi lăsa acest câmp 

necompletat. 

EROARE! Imobil nr. " + 

Imobil + " Suprafata 

totala a imobilului trebuie 

sa fie egala cu suma 

dintre Suprafata 

imobilului detinuta in mod 

exclusiv si Suprafata 

imobilului detinuta in 

cote-parti...verificati 

valorile introduce 

EROARE! Imobil nr. " + 

Imobil + " Suprafata 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

totala a imobilului trebuie 

sa fie egala cu suma 

dintre Suprafata 

imobilului detinuta in 

intravilan si Suprafata 

imobilului detinuta in 

extravilan...verificati 

valorile introduse 

 

 62.  tipActSuprTot Tipul actului in care 
difera suprafata totala 
fata de cea constatata 

N(1)   = 1 act de proprietate 
= 2 act  de atribuire 
= 3 carte funciara 

ERR valoare eronata 

 63.  suprTotAct Suprafata totala din act D(15.2)     

 64.  suprExcl Suprafata imobilului in 
m.p. detinuta exclusiv 

D(15.2)   pt identif=0 suprExcl<>null EROARE! Imobil nr. " + 

Imobil + " Nu ati 

completat 

campul'Suprafata 

imobilului detinuta in mod 

exclusiv'. Camp 

obligatoriu...Nu puteţi 

lăsa acest câmp 

necompletat. 

 65.  suprCote Suprafata imobilului in 
m.p. detinuta in cote-
parti (coproprietate) 

D(15.2)    pt identif=0 suprCote<>null EROARE! Imobil nr. " + 

Imobil + " Nu ati 

completat 'Suprafata 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

imobilului detinuta in 

cote-parti'. Camp 

obligatoriu...Nu puteţi 

lăsa acest câmp 

necompletat. 

27042015 66.  valInv Valoarea de inventar 
totala a imobilului, in lei 

D(15.2)    =valInvIntrav + valInvExtrav 
pt identif=0 
 
ptr tipDate = 1  
daca  
valInvIntrav = (1001001001001 sau 
1000001000001) 
sau 
valInvExtrav = (1001001001001 
sau 1000001000001) 
NU se verifica aceasta formula/ 
retrictie 
 

EROARE! Imobil nr. " + 

Imobil + " 'Valoarea de 

inventar totala a 

imobilului' este camp 

obligatoriu...Nu puteţi 

lăsa acest câmp 

necompletat. 

 

 

 

EROARE! Imobil nr. " + 

Imobil + " Valoarea de 

inventar totala a 

imobilului trebuie sa fie 

egala cu suma dintre 

Valoarea de inventar a 

imobilului din intravilan si 

Valoarea de inventar a 

imobilului din 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

extravilan...verificati 

valorile introduse 

27042015 67.  valCont Valoarea contabila neta 
totala a imobilului, in lei 

D(15.2)   =valContIntrav + valContExtrav 
pt identif=0 
 
ptr tipDate = 1  
daca  
valContIntrav = (1001001001001 
sau 1000001000001) 
sau 
valContExtrav = (1001001001001 
sau 1000001000001) 
NU se verifica aceasta formula/ 
retrictie 
 
 

EROARE! Imobil nr. " + 

Imobil + " 'Valoarea 

contabila neta totala a 

imobilului' este camp 

obligatoriu...Nu puteţi 

lăsa acest câmp 

necompletat. 

 

EROARE! Imobil nr. " + 

Imobil + " Valoarea 

contabila neta totala a 

imobilului trebuie sa fie 

egala cu suma dintre 

Valoarea contabila neta 

a imobilului din intravilan 

si Valoarea contabila 

neta a imobilului din 

extravilan...verificati 

valorile introduse 

27042015 68.  suprIntrav Suprafata imobilului in 
m.p. detinuta in 
intravilan 

D(15.2)   pt identif=0 suprIntrav<>null 
ptr tipDate = 1 daca  
= 1001001001001 -> date 
clasificate 
Sau 

EROARE! Imobil nr. " + 

Imobil + " Campul 

'Suprafata imobilului 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

= 1000001000001 -> date 
inexistente 
 

detinuta in intravilan' este 

camp obligatoriu... Nu 

puteţi lăsa acest câmp 

necompletat 

27042015 69.  valInvIntrav Valoarea de inventar a 
imobilului din intravilan 

D(15.2)   pt identif=0 valInvIntrav<>null 
ptr tipDate = 1 daca 
= 1001001001001 -> date 
clasificate 
Sau 
= 1000001000001 -> date 
inexistente 
 

EROARE! Imobil nr. " + 

Imobil + " Nu ati 

completat campul 

'Valoarea de inventar a 

imobilului din intravilan'. 

Camp obligatoriu...Nu 

puteţi lăsa acest câmp 

necompletat. 

27042015 70.  valContIntrav Valoarea contabila neta 
a imobilului din 
intravilan  

D(15.2)   pt identif=0 valConIntrav<>null 
ptr tipDate = 1 daca 
= 1001001001001 -> date 
clasificate 
Sau 
= 1000001000001 -> date 
inexistente 
 

EROARE! Imobil nr. " + 

Imobil + " Nu ati 

completat campul 

'Valoarea contabila neta 

totala a imobilului din 

intravilan'. Camp 

obligatoriu...Nu puteţi 

lăsa acest câmp 

necompletat. 

27042015 71.  suprExtrav Suprafata imobilului in 
m.p. detinuta in 
extravilan 

D(15.2)   pt identif=0 suprExtrav<>null 
ptr tipDate = 1 daca 
= 1001001001001 -> date 
clasificate 
Sau 

EROARE! Imobil nr. " + 

Imobil + " Campul 

'Suprafata imobilului 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

= 1000001000001 -> date 
inexistente 
 

detinuta in extravilan' 

este camp obligatoriu... 

Nu puteţi lăsa acest 

câmp necompletat 

27042015 72.  valInvExtrav Valoarea de inventar a 
imobilului din extravilan 

D(15.2)   pt identif=0 valInvExtrav<>null 
ptr tipDate = 1 daca 
= 1001001001001 -> date 
clasificate 
Sau 
= 1000001000001 -> date 
inexistente 
 

EROARE! Imobil nr. " + 

Imobil + " Nu ati 

completat campul 

'Valoarea de inventar a 

imobilului din extravilan'. 

Camp obligatoriu...Nu 

puteţi lăsa acest câmp 

necompletat. 

 

27042015 73.  valContExtrav Valoarea contabila neta 
a imobilului din 
extravilan 

D(15.2)   pt identif=0 valContExtrav<>null 
ptr tipDate = 1 daca 
= 1001001001001 -> date 
clasificate 
Sau 
= 1000001000001 -> date 
inexistente 
 

EROARE! Imobil nr. " + 

Imobil + " Nu ati 

completat campul 

'Valoarea contabila neta 

totala a imobilului din 

extravilan'. Camp 

obligatoriu...Nu puteţi 

lăsa acest câmp 

necompletat. 

 74.  suprTerenUtiliz Suprafata de teren 
utilizata de entitatea 
careia i s-a atribuit in 
mod direct un drept 

D(15.2)   =suprTrnDestUtilzEnt 

= suprTrnFolsUtilzEnt 

= suprParclUtilzEnt 
Se verifica cu regula V9 

ATENTIONARE! Imobil 

nr. " + Imobil + " Nu ati 

completat campul 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

real, in mp Pt identif=0 si daT=0 'Suprafaţa de teren 

utilizată de entitatea 

căreia i s-a atribuit în 

mod direct un drept real'. 

Daca este cazul, 

completati... 

 

 

 75.  suprConsUtiliz Suprafata utila a 
constructiei utilizata de 
entitatea careia i s-a 
atribuit in mod direct un 
drept real, in mp 

D(15.2)   = suprConsFolsUtilzEnt  
Se verifica cu regula V10 
Pt identif=0 si daT = 0  nuC = 0 

ATENTIONARE! Imobil 

nr. " + Imobil + " Nu ati 

completat campul 

'Suprafaţa utilă a 

constructiei utilizata de 

entitatea căreia i s-a 

atribuit în mod direct un 

drept real'. Daca este 

cazul, completati... 

 76.  nuVenit Nu se obtin venituri ca 
urmare a exercitarii 
drepturilor asupra 
acestui imobil 

N(1) DA  = 0 se obtin venituri 
= 1 NU se obtin venituri 

ERR – camp 

necompletat/ camp 

eronat 

 77.  daT Terenul aparţine / nu 
aparţine domeniului 
privat al statului 

N(1) DA  = 0 daca Terenul aparţine 

domeniului privat al statului 
 
=1 daca Terenul nu aparţine 
domeniului privat al statului 

ERR: camp necompletat/ 

eronat 

 78.  nuC Nu sunt constructii in 
cadrul acestui imobil 

N(1) DA  = 0 SUNT constructii 
= 1 NU SUNT constructii 

ERR camp necompletat/ 
eronat 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

 79.  <venit> 0-20 repetitii      

 80.  denVenit Denumirea venitului/ 
taxei 

C(50)    
Daca nuVenit = 0, atunci denVenit 
= camp obligatoriu  
pentru identif = 0 

EROARE! Imobil nr. " + 

Imobil + " / Nr.Crt. Venit: 

" + Venit + " Ati ales sa 

declarati venituri obtinute 

ca urmare a exercitarii 

drepturilor asupra 

imobilului. Nu ati 

completat campul 

'Denumirea venitului/ 

taxei'. Camp 

obligatoriu...Nu puteţi 

lăsa acest câmp 

necompletat. 

 81.  valVenit Suma anuală totală a 
venitului/ taxei, în lei 

D(15.2)   Daca nuVenit = 0, atunci denVenit 
= camp obligatoriu 
pentru identif = 0 

EROARE! Imobil nr. " + 

Imobil + "  / Nr.Crt. Venit: 

" + Venit + " Ati ales sa 

declarati venituri obtinute 

ca urmare a exercitarii 

drepturilor asupra 

imobilului. Nu ati 

completat campul 'Suma 

anuală totală a venitului/ 

taxei'. Camp 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

obligatoriu...Nu puteţi 

lăsa acest câmp 

necompletat. 

 82.  </venit>       

 83.  II. 1.A  Date generale privind terenurile din cadrul imobilului 

 84.  II.1.A.a.  Terenurile din cadrul imobilului grupate pe destinaţii 

 85.  <TrnDest> Aparitii n = 0-6    Daca daT = 0 
atunci count(TrnDest) > 0 
&& count(TrnFols) > 0 
altfel count(TrnDest) = 0 
&& count(TrnFols) = 0 
&& count(DreptTrn) =  0 
 

ERR: datele privind 

terenul se completeaza 

doar in cazul in care 

acesta este in 

proprietatea privata a 

statului 

 86.  nrCrtTrnDest Nr.Crt. Destinatie N(1) DA   ERR: camp necompletat 

 87.  catgTrnDest Destinatie teren C(3) DA  Nomenclator Destinatii Teren N2 
Verifica duplicate: nu se admite 
declararea duplicata 

EROARE! Imobil nr. " + 

Imobil + "/ Nr. crt. 

Destinaţie: " + TrnDest + 

" Ati ales sa declarati un 

teren care apartine 

domeniului privat al 

statului. Nu ati completat 

campul 'Destinatie teren'. 

Camp obligatoriu...Nu 

puteţi lăsa acest câmp 

necompletat. 

 88.  suprTrnDest Suprafata terenului D(15.2)   suprTrnDest  = suprTrnDestUtilzEn EROARE! Imobil nr. " + 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

afectata acestei 
destinatii, in m.p. 

+ suprTrnDestUtilzInsPub + 
suprTrnDestUtilzAltaEnt +  
suprTrnDestNeUtilz  
pt identif=0 

Imobil + "/ Nr. crt. 

Destinaţie: " + TrnDest + 

" Ati ales sa declarati o 

destinatie pentru un 

teren care apartine 

domeniului privat al 

statului. Nu ati completat 

campul corespunzator 

'Suprafaţa terenului 

afectată acestei 

destinaţii'. Camp 

obligatoriu...Nu puteţi 

lăsa acest câmp 

necompletat. 

ATENTIONARE! Imobil 

nr. " + Imobil + "/ Nr. crt. 

Destinaţie: " + TrnDest + 

" Valoarea campului 

'Suprafata terenului 

afectata acestei 

destinatii' trebuie sa fie 

egala cu suma dintre 

valorile campurilor 

'Suprafata utilizata de 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

entitatea careia i s-a 

atribuit in mod direct un 

drept real', 'Suprafata 

utilizata  de institurii 

publice, altele decat cele 

de la alin.(1)', 'Supratafa 

utilizata de alte entitati, 

altele decat cele de la 

alin.(1) si (2)' si 

'Suprafata neutilizata'. 

Verificati corectitudinea 

valorilor introduse 

 89.  valInvTrnDest Valoarea de  inventar a 
terenului, in lei 

D(15.2)   pt identif=0 valInvTrnDest<>null EROARE! Imobil nr. " + 

Imobil + "/ Nr. crt. 

Destinaţie: " + TrnDest + 

" Ati ales sa declarati o 

destinatie pentru un 

teren care apartine 

domeniului privat al 

statului.Nu ati completat 

campul corespunzator 

'Valoarea de  inventar a 

terenului'. Camp 

obligatoriu...Nu puteţi 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

lăsa acest câmp 

necompletat. 

 90.  valContTrnDest Valoare contabila neta a 
terenului, in lei 

D(15.2)   pt identif=0 valContTrnDest<>null EROARE! Imobil nr. " + 

Imobil + "/ Nr. crt. 

Destinaţie: " + TrnDest + 

" Ati ales sa declarati o 

destinatie pentru un 

teren care apartine 

domeniului privat al 

statului. Nu ati completat 

campul corespunzator 

'Valoare contabilă netă a 

terenului'. Camp 

obligatoriu...Nu puteţi 

lăsa acest câmp 

necompletat. 

 91.  suprTrnDestUtilzEnt Suprafata utilizata de 
entitatea careia i s-a 
atribuit in mod direct un 
drept real, in m.p. 

D(15.2)   pt identif=0 
suprTrnDestUtilzEnt<>null 
 

ATENTIONARE! Imobil 

nr. " + Imobil + "/ Nr. crt. 

Destinaţie: " + TrnDest + 

" Ati ales sa declarati o 

destinatie pentru un 

teren care apartine 

domeniului privat al 

statului. Nu ati completat 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

campul corespunzator 

'Suprafaţa utilizată de 

entitatea căreia i s-a 

atribuit în mod direct un 

drept real'. Daca este 

cazul, completati... 

 92.  suprTrnDestUtilzInsPub Suprafata utilizata  de 
institurii publice, altele 
decat cele de la alin(1), 
in m.p. 

D(15.2)   pt identif=0 
suprTrnDestUtilzInsPub<>null 

ATENTIONARE! Imobil 

nr. " + Imobil + "/ Nr. crt. 

Destinaţie: " + TrnDest + 

" Ati ales sa declarati o 

destinatie pentru un 

teren care apartine 

domeniului privat al 

statului. Nu ati completat 

campul corespunzator 

'Suprafaţa utilizată de 

instituţii publice, altele 

decât cele de la aliniatul 

1'. Daca este cazul, 

completati... 

 93.  suprTrnDestUtilzAltaEnt Supratafa utilizata de 
alte entitati, altele decat 
cele de la alini.(1) si (2), 
in m.p. 

D(15.2)   pt identif=0 
suprTrnDestUtilzAltaEnt<>null 

ATENTIONARE! Imobil 

nr. " + Imobil + "/ Nr. crt. 

Destinaţie: " + TrnDest + 

" Ati ales sa declarati o 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

destinatie pentru un 

teren care apartine 

domeniului privat al 

statului.Nu ati completat 

campul corespunzator 

'Suprafaţa utilizată de 

alte entităţi decât cele de 

la aliniatele 1 şi 2'. Daca 

este cazul, completati... 

 94.  suprTrnDestNeUtilz Suprafata neutilizata, 
m.p.  

D(15.2)   pt identif=0 
suprTrnDestneUtilz<>null 

ATENTIONARE! Imobil 

nr. " + Imobil + "/ Nr. crt. 

Destinaţie: " + TrnDest + 

" Ati ales sa declarati o 

destinatie pentru un 

teren care apartine 

domeniului privat al 

statului.Nu ati completat 

campul corespunzator 

'Suprafaţa neutilizată'.  

Daca este cazul, 

completati... 

 95.  </TrnDest>       

 

 96.  II.1.A.b.  Terenurile din cadrul imobilului grupate pe categorii de folosinţă 

 97.  <TrnFols> 0-14 aparitii      



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

 98.  nrCrtTrnFols Nr.Crt. Folosinta N(2) DA  Pentru tipDate = 0 camp obligatoriu ERR camp necompletat 

 99.  catgTrnFols Categorie folosinta C(2)   Pentru tipDate = 0 camp 
catgTrnFols este obligatoriu si are 
valori conform Nomenclator N3 
Nu se admite declararea duplicata 
 

EROARE! Imobil nr. " + 
Imobil + "/ Nr. crt. 
Folosinţă: " + TrnFols + " 
Ati ales sa declarati un 
teren care apartine 
domeniului privat al 
statului. Nu ati completat 
campul 'Categorie 
folosinţă'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 

 100.  suprTrnFols Suprafata terenului 
afectata categoriei de 
folosinta, n m.p. 

D(15.2)   Pentru tipDate = 0 
suprTrnFols  = suprTrnFolsUtilzEn 
+ suprTrnFolstUtilzInsPub + 
suprTrnFolsUtilzAltaEnt +  
suprTrnFolsNeUtilz  
pt identif=0 

EROARE! Imobil nr. " + 
Imobil + "/ Nr. crt. 
Folosinţă: " + TrnFols + " 
Ati ales sa declarati un 
teren care apartine 
domeniului privat al 
statului. Nu ati completat 
campul corespunzator 
'Suprafata terenului 
afectata categoriei de 
folosinta'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 
 
ATENTIONARE! Imobil 
nr. " + Imobil + "/ Nr. crt. 
Folosinţă: " + TrnFols + " 
Valoarea campului 
'Suprafata terenului 
afectata acestei categorii 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

de folosinta' trebuie sa fie 
egala cu suma dintre 
valorile campurilor 
'Suprafata utilizata de 
entitatea careia i s-a 
atribuit in mod direct un 
drept real', 'Suprafata 
utilizata  de institurii 
publice, altele decat cele 
de la alin.(1)', 'Supratafa 
utilizata de alte entitati, 
altele decat cele de la 
alin.(1) si (2)' si 
'Suprafata neutilizata'. 
Verificati corectitudinea 
valorilor introduse. 

 101.  valInvTrnFols Valoara de inventar a 
terenului, in lei 

D(15.2)   Pentru tipDate = 0 
pt identif=0 valInvtrnFols<>null 

EROARE! Imobil nr. " + 
Imobil + "/ Nr. crt. 
Folosinţă: " + TrnFols + " 
Ati ales sa declarati un 
teren care apartine 
domeniului privat al 
statului. Nu ati completat 
campul corespunzator 
'Valoarea de  inventar a 
terenurilor afectate 
acestei cat.  de folosinţă'. 
Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. 

 102.  valContTrnFols Valoarea contabila neta 
a terenului, in lei 

D(15.2)   Pentru tipDate = 0 
pt identif=0 valContTrnFols<>null 

EROARE! Imobil nr. " + 
Imobil + "/ Nr. crt. 
Folosinţă: " + TrnFols + " 
Ati ales sa declarati un 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

teren care apartine 
domeniului privat al 
statului. Nu ati completat 
campul corespunzator 
'Valoare contabilă netă a 
terenurilor afectate 
acestei cat.  de folosinţă'. 
Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. 

 103.  suprTrnFolsUtilzEnt Suprafata utilizata de 
entitatea careia i s-a 
astribuit in mod direct 
un drept real, in m.p 

D(15.2)   pt identif=0  
Pentru tipDate = 0 
 
suprTrnFolsUtilzEnt<>null 

ATENTIONARE! Imobil 
nr. " + Imobil + "/ Nr. crt. 
Folosinţă: " + TrnFols + " 
Ati ales sa declarati un 
teren care apartine 
domeniului privat al 
statului. Nu ati completat 
campul corespunzator 
'Suprafaţa utilizată de 
entitatea căreia i s-a 
atribuit în mod direct un 
drept real'. Daca este 
cazul, completati... 

 104.  suprTrnFolstUtilzInsPub Suprafata utilizata  de 
institurii publice, altele 
decat cele de la alin(1), 
in m.p. 

D(15.2)   pt identif=0  
Pentru tipDate = 0 
SuprTrnFolsUtilzInsPub<>null 

 
ATENTIONARE! Imobil 
nr. " + Imobil + "/ Nr. crt. 
Folosinţă: " + TrnFols + " 
Ati ales sa declarati un 
teren care apartine 
domeniului privat al 
statului. Nu ati completat 
campul corespunzator 
'Suprafaţa utilizată de 
instituţii publice, altele 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

decât cele de la aliniatul 
1'. Daca este cazul, 
completati... 
 

 105.  suprTrnFolsUtilzAltaEnt Supratafa utilizata de 
alte entitati, altele decat 
cele de la alin.(1) si (2), 
in m.p. 

D(15.2)   pt identif=0  
Pentru tipDate = 0 
suprTrnFolsUtilzAltaEnt<>null 

 
ATENTIONARE! Imobil 
nr. " + Imobil + "/ Nr. crt. 
Folosinţă: " + TrnFols + " 
Ati ales sa declarati un 
teren care apartine 
domeniului privat al 
statului. Nu ati completat 
campul corespunzator 
'Suprafaţa utilizată de 
alte entităţi decât cele de 
la aliniatele 1şi 2'. Daca 
este cazul, completati... 

 106.  suprTrnFolsNeUtilz Suprafata neutilizata, 
m.p. 

D(15.2)   pt identif=0  
Pentru tipDate = 0 
suprTrnFolsNeUtilz<>null 

ATENTIONARE! Imobil 
nr. " + Imobil + "/ Nr. crt. 
Folosinţă: " + TrnFols + " 
Ati ales sa declarati un 
teren care apartine 
domeniului privat al 
statului. Nu ati completat 
campul corespunzator 
'Suprafaţa neutilizată'. 
Daca este cazul, 
completati... 

 107.  Parcele componente ale terenului afectat acestei categorii de folosinţă 

 108.  <ParclTrnFols> 0-1000 aparitii      

 109.  nrCrtParclTrnFols Nr.Crt. Parcela N(4) DA   Pentru tipDate = 0 
 
ERR camp necompletat 

 110.  adrParclFols Adresa parcelei/ C(255)     



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

denumirea locului, daca 
aceasta este diferita de 
cea a imobilului 

 111.  suprParclFols Suprafata parcelei, in 
m.p. 

D(15.2)   Pentru tipDate = 0 
 
suprParclFols  = suprParcUtilzEn + 
suprParcltUtilzInsPub + 
suprParclUtilzAltaEnt +  
suprParcllNeUtilz  pt identif=0 

 
EROARE! Imobil nr. " + 
Imobil + "/ Nr. crt. 
Folosinţă: " + TrnFols + " 
/ Nr.crt. Parcela: "+ 
ParclTrnFols +" Ati ales 
sa declarati un teren care 
apartine domeniului 
privat al statului. Nu ati 
completat campul 
'Suprafaţa parcelei'. 
Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. 
 
ATENTIONARE! Imobil 
nr. " + Imobil + "/ Nr. crt. 
Folosinţă: " + TrnFols + " 
/ Nr.crt. Parcela: "+ 
ParclTrnFols +" Valoarea 
campului 'Suprafata 
parcelei' trebuie sa fie 
egala cu suma dintre 
valorile campurilor 
'Suprafata utilizata de 
entitatea careia i s-a 
atribuit in mod direct un 
drept real', 'Suprafata 
utilizata  de institurii 
publice, altele decat cele 
de la alin.(1)', 'Supratafa 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

utilizata de alte entitati, 
altele decat cele de la 
alin.(1) si (2)' si 
'Suprafata neutilizata'. 
Verificati corectitudinea 
valorilor introduse 

 112.  valInvParclFols Valoarea de inventar  a 
parcelei, in lei 

D(15.2)   Pentru tipDate = 0 
 
pt identif=0 valInvParcFols<>null 

EROARE! Imobil nr. " + 
Imobil + "/ Nr. crt. 
Folosinţă: " + TrnFols + " 
/ Nr.crt. Parcela: "+ 
ParclTrnFols +" Ati ales 
sa declarati un teren care 
apartine domeniului 
privat al statului. Nu ati 
completat campul 
'Valoarea de inventar a 
parcelei'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 

 113.  valContParclFols Valoarea contabila neta 
a parcelei, in lei 

D(15.2)   Pentru tipDate = 0 
 
pt identif=0 valContParclFols<>null 

EROARE! Imobil nr. " + 
Imobil + "/ Nr. crt. 
Folosinţă: " + TrnFols + " 
/ Nr.crt. Parcela: "+ 
ParclTrnFols +" Ati ales 
sa declarati un teren care 
apartine domeniului 
privat al statului. Nu ati 
completat campul 
'Valoarea contabilă netă 
a  parcelei'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat.  



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

 114.  suprParclUtilzEnt Suprafata utilizata de 
entitatea careia i s-a 
atribuit in mod direct un 
drept real, in m.p 
 
 
 

D(15.2)   Pentru tipDate = 0 
 
pt identif=0 suprParclUtilzEnt<>null 

ATENTIONARE! Imobil 
nr. " + Imobil + "/ Nr. crt. 
Folosinţă: " + TrnFols + " 
/ Nr.crt. Parcela: "+ 
ParclTrnFols +" Ati ales 
sa declarati un teren care 
apartine domeniului 
privat al statului. Nu ati 
completat campul 
'Suprafaţa utilizată de 
entitatea căreia i s-a 
atribuit în mod direct un 
drept real'. Daca este 
cazul, completati...  

 115.  suprParclUtilzInsPub Suprafata utilizata  de 
institurii publice, altele 
decat cele de la alin(1), 
in m.p. 

D(15.2)   Pentru tipDate = 0 
 
pt identif=0 
suprParclUtilzInsPub<>null 

 
ATENTIONARE! Imobil 
nr. " + Imobil + "/ Nr. crt. 
Folosinţă: " + TrnFols + " 
/ Nr.crt. Parcela: "+ 
ParclTrnFols +" Ati ales 
sa declarati un teren care 
apartine domeniului 
privat al statului. Nu ati 
completat campul 
'Suprafaţa utilizată de 
instituţii publice, altele 
decât cele de la aliniatul 
1'. Daca este cazul, 
completati... 
 
 

 116.  suprParclUtilzAltaEnt Supratafa utilizata de 
alte entitati, altele decat 
cele de la alini.(1) si (2), 

D(15.2)   Pentru tipDate = 0 
 
pt identif=0 

ATENTIONARE! Imobil 
nr. " + Imobil + "/ Nr. crt. 
Folosinţă: " + TrnFols + " 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

in m.p. suprParclUtilzAltaEnt<>null / Nr.crt. Parcela: "+ 
ParclTrnFols +" Ati ales 
sa declarati un teren care 
apartine domeniului 
privat al statului. Nu ati 
completat campul 
'Suprafaţa utilizată de 
alte entităţi decât cele de 
la aliniatele 1 şi 2'. Daca 
este cazul, completati...  

 117.  suprParclNeUtilz Suprafata neutilizata, 
m.p. 

D(15.2)   Pentru tipDate = 0 
pt identif=0 suprParclNeUtilz<>null 

ATENTIONARE! Imobil 
nr. " + Imobil + "/ Nr. crt. 
Folosinţă: " + TrnFols + " 
/ Nr.crt. Parcela: "+ 
ParclTrnFols +" Ati ales 
sa declarati un teren care 
apartine domeniului 
privat al statului. Nu ati 
completat campul 
'Suprafaţa neutilizată'. 
Daca este cazul, 
completati... 
 

 118.  II.1.A.c.  Date privind drepturile reale deţinute de persoane fizice ori persoane juridice de drept privat  
asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a statului 

 119.  <DreptTrn> 0-20aparitii    Pt identif=1 count(<DreptTrn>)=0  

 120.  nrCrtDreptTrn Nr.Crt. Drept N(4) DA  Camp obligatoriu ptr 
count(<DreptTeren>) != 0  

ERR camp necompletat 
 

 121.  denDreptTrn Denumirea dreptului 
real care greveaza 
terenul 

C(3)   Camp obligatoriu ptr 
count(<DreptTeren>) != 0 
pt identif=0 
Nomenclator N3 

EROARE! Ati ales sa 
declarati date privind  
drepturile reale asupra 
terenurilor aflate in 
proprietatea privata a 
statului.  Nu ati completat 
campul 'Denumirea 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

dreptului real care 
grevează terenul'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 

 122.  suprDreptTrn Suprafata terenului 
grevata de dreptul real, 
in m.p. 

D(15.2)   Camp obligatoriu ptr 
count(<DreptTeren>) != 0 

EROARE! Ati ales sa 
declarati date privind  
drepturile reale asupra 
terenurilor aflate in 
proprietatea privata a 
statului.  Nu ati completat 
campul 'Suprafaţa 
terenului grevată de 
dreptul real'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 

 123.  tipActDreptTrnDif Tipul actului in care 
difera suprafata 
terenului grevata de 
dreptul real 

N(1)   = 1 act de proprietate 
= 2 act  de atribuire 
= 3 carte funciara 

ERR valoare eronata 

 

 124.  suprDreptTrnAct Suprafata terenului 
grevata de dreptul real 
din act 

D(15.2)   Daca tipActDreptTrnDif !=null 
Atunci suprDreptTrnAct!=null 

ERR camp necompletat 

 125.  tipActDreptTrn Tipul actului in baza 
caruia a fost constituit 
dreptul real 

C(50) DA  Camp obligatoriu ptr 
count(<DreptTeren>) != 0 

EROARE Ati ales sa 
declarati date privind  
drepturile reale asupra 
terenurilor aflate in 
proprietatea privata a 
statului.  Nu ati completat 
campul 'Tipul actului in 
baza caruia a fost 
constituit dreptul real'. 
Camp obligatoriu...Nu 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. Pentru 
tipDate = 0 
 

 126.  nrActDreptTrn Numarul actului in baza 
caruia a fost constituit 
dreptul real 

C(50) DA  Camp obligatoriu ptr 
count(<DreptTeren>) != 0 

EROARE! Ati ales sa 
declarati date privind  
drepturile reale asupra 
terenurilor aflate in 
proprietatea privata a 
statului.  Nu ati completat 
campul 'Numarul actului 
in baza caruia a fost 
constituit dreptul real'. 
Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. Pentru 
tipDate = 0  
 
 
 
 
 
 
 

 127.  dataInrActDreptTrn Data inregistrarii actului 
in baza caruia a fost 
constituit dreptul real 
 

C(10) DA  =  zz.ll.aaaa 
Daca tipActDreptTrn != null 
Atunci  
(dataInrActDreptTrn != null || 
dataElibActDreptTrn != null) 
 

EROARE! Ati ales sa 
declarati date privind  
drepturile reale asupra 
terenurilor aflate in 
proprietatea privata a 
statului.  Pentru 'Actul in 
baza caruia a fost 
constituit dreptul real', din 
sectiunea II.1.A.c.,unul 
dintre campurile 'Data 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

inregistrarii' sau 'Data 
eliberarii' este camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat.  
Camp eronat 
Pentru tipDate = 0  
 

 128.  dataElibActDreptTrn Data eliberarii actului in 
baza caruia a fost 
constituit dreptul real 

C(10) DA  =  zz.ll.aaaa 
Daca tipActDreptTrn != null 
Atunci  
(dataInrActDreptTrn != null || 
dataElibActDreptTrn != null) 
 
 

EROARE! Ati ales sa 
declarati date privind  
drepturile reale asupra 
terenurilor aflate in 
proprietatea privata a 
statului. Pentru 'Actul in 
baza caruia a fost 
constituit dreptul real', din 
sectiunea II.1.A.c.,unul 
dintre campurile 'Data 
inregistrarii' sau 'Data 
eliberarii' este camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat.  
Camp eronat 
Pentru tipDate = 0  
 

27042015 129.  altActDreptTrn Acte doveditoare ale 
constituirii dreptului  real 
asupra terenului 

C(500)     

 130.   

 131.  Date privind persoana care deţine un drept real, cu excepţia dreptului de proprietate asupra terenului aflat în domeniul privat al statului 

 132.  <PersDreptTrn> 1-20aparitii    Pt identif=1 
count(<PersDreptTrn>)=0 

 

 133.  nrCrtPersDreptTrn Persoana nr.  N(4) DA  Camp obligatoriu ptr ERR camp necompletat 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

count(<DreptTeren>) != 0 Pentru tipDate = 0  
 

 134.  tipPersDreptTrn Tipul persoanei C(1) DA  Camp obligatoriu ptr 
count(<DreptTeren>) != 0 
F = persoana fizica 
J = persoana juridica 

EROARE! Ati ales sa 
declarati date privind  
drepturile reale asupra 
terenurilor aflate in 
proprietatea privata a 
statului.  Nu ati completat 
campul 'Tipul persoanei'. 
Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. Pentru 
tipDate = 0  
 
 
 

 135.  cifPersDreptTrn CUI/CNP N(13) DA   
Camp obligatoriu ptr 
count(<DreptTeren>) != 0  
Validare CUI/CNP 

EROARE! Ati ales sa 
declarati date privind  
drepturile reale asupra 
terenurilor aflate in 
proprietatea privata a 
statului.  Nu ati completat 
campul 'CUI/CNP'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 
 
EROARE! Ati ales sa 
declarati date privind  
drepturile reale asupra 
terenurilor aflate in 
proprietatea privata a 
statului. Cod de 
identificare fiscala 'CUI/ 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

CNP' este 
incorect...introduceti o 
valoare valida. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 
 
 Pentru tipDate = 0  
 

 136.  denPersDreptTrn Denumire entitate/ 
Nume prenume 
persoana fizica 

C(50) DA  Camp obligatoriu ptr 
count(<DreptTeren>) != 0 

EROARE! Ati ales sa 
declarati date privind  
drepturile reale asupra 
terenurilor aflate in 
proprietatea privata a 
statului. Nu ati completat 
campul 'Denumire 
entitate/ Nume prenume 
persoană fizică'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. Pentru 
tipDate = 0 
 

 137.  adrPersDreptTrn Adresa (jud., loc., 
str.,nr., bl.,sc., ap. ,cod 
p.) 

C(255)     

 138.  </PersDreptTrn>       

 139.  </DreptTrn>       

 140.  </ParclTrnFols>       

 141.  </TrnFols>       

 142.  II.1.B. Date generale privind construcţiile din cadrul imobilului 

 143.  II.1.B.a.  Date privind construcţiile 

 144.  <Cons> 0-100 aparitii      

 145.  nrCrtCons Nr.Crt. constructie N(4) DA  Camp obligatoriu pt count (<Cons>) ERR camp necompletat 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

!=  0 Pentru nuC = 0 
 

 146.  ncCons Numarul constructiei 
atribuit conform 
sistemului cadastral 
 

C(15)   Camp obligatoriu pt count (<Cons>) 
!=  0 

EROARE! Ati ales sa 
declarati constructii in 
cadrul acestui imobil. Nu 
ati completat campul 
'Numărul construcţiei 
atribuit conform 
sistemului cadastral'. 
Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. Pentru nuC 
= 0 si tipDate = 0 si 
identif = 0 

 147.  adrCons Adresa constructiei, 
daca aceasta este 
diferita de cea a 
imobilului 

C(255)     

 148.  valInvCons Valoarea de inventar, in 
lei 

D(15.2)   Camp obligatoriu pt count (<Cons>) 
!=  0 
Pt identif=0 valInvCons<>null 

EROARE! Ati ales sa 
declarati constructii in 
cadrul acestui imobil. Nu 
ati completat campul 
'Valoarea de inventar'. 
Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. Pentru nuC 
= 0 si identif = 0 

 149.  valContCons Valoarea contabila neta, 
in lei 

D(15.2)   Camp obligatoriu pt count (<Cons>) 
!=  0 
Pt identif=0 valContCons<>null 

EROARE! Ati ales sa 
declarati constructii in 
cadrul acestui imobil. Nu 
ati completat campul 
'Valoarea contabila neta'. 
Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

necompletat. Pentru nuC 
= 0 si identif = 0 

 150.  grpDestCons Grupa de destinatie a 
constructiei conform 
nomenclator 

C(15)   Camp obligatoriu pt count (<Cons>) 
!=  0 
Nomenclator N4 

EROARE! Ati ales sa 
declarati constructii in 
cadrul acestui imobil. Nu 
ati completat campul 
'Grupa de destinatie a 
constructiei conform 
nomenclator'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 
Pentru nuC = 0 si identif 
= 0 

 151.  stareCons Starea constructiei 
conform nomenclator 

C(2) DA  Camp obligatoriu pt count (<Cons>) 
!=  0 
Nomenclator N5 

EROARE! Ati ales sa 
declarati constructii in 
cadrul acestui imobil. Nu 
ati completat campul 
'Starea constructiei 
conform'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. Pentru nuC 
= 0 si tipDate = 0 

27042015 152.  nivCons Numarul de niveluri ale 
constructiei 

C(25) DA  Camp obligatoriu pt count (<Cons>) 
!=  0 si tipDate = 0 

EROARE! Ati ales sa 
declarati constructii in 
cadrul acestui imobil. Nu 
ati completat campul 
'Numarul de niveluri ale 
constructiei'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. Pentru nuC 
= 0 si tipDate = 0 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

 153.  suprDesfCons 
 

Suprafata desfasurata, 
in m.p. 

D(15.2)   Camp obligatoriu pt count (<Cons>) 
!=  0 
Pt identif=0 suprDesfCons<>null 

EROARE! Ati ales sa 
declarati constructii in 
cadrul acestui imobil. Nu 
ati completat campul 
'Suprafaţa desfăşurată'. 
Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. Pentru nuC 
= 0 si tipDate = 0 si 
identif = 0 

 154.  tipActDesfConsDif Tipul actului in care 
difera suprafata 
desfasurata  

N(1)   = 1 act de proprietate 
= 2 act  de atribuire 
= 3 carte funciara 

ERR valoare eronata 

Pentru nuC = 0 si tipDate 

= 0 si identif = 0 

 155.  suprDesfConsAct Suprafata desfasurata 
din act 

D(15.2)   Daca tipActDesfConsDif != null 
atunci suprDesfConsAct != null 
Pentru nuC = 0 si tipDate = 0 si 
identif = 0 

EROARE! Ati ales sa 

declarati 'Suprafaţa 

desfăşurată constatată la 

inventariere diferă de cea 

înscrisă în acte'. 

'Suprafata desfasurata 

din act' este camp 

obligatoriu...Nu puteţi 

lăsa acest câmp 

necompletat. 

 156.  suprSolCons Suprafata construita la 
sol, in m.p. 

D(15.2)   Camp obligatoriu pt count (<Cons>) 
!=  0 
suprSolCons  = suprExclCons + 
suprCoteCons pt identif=0 

EROARE! Ati ales sa 
declarati constructii in 
cadrul acestui imobil. Nu 
ati completat campul 
'Suprafata construita la 
sol'. Camp 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 
 
Valoare eronata 
Pentru nuC = 0 si tipDate 
= 0 

 157.  tipActSolConsDif Tipul actului in care 
difera suprafata 
construita la sol 

N(1)   = 1 act de proprietate 
= 2 act  de atribuire 
= 3 carte funciara 

ERR valoare eronata 

Pentru nuC = 0 si tipDate 

= 00 si identif = 0 

 158.  suprSolConsAct Suprafata construita la 
sol din act 

D(15.2)   Daca tipActSolConsDif !=null 
Atunci suprSolConsAct !=null 

EROARE! Ati ales sa 

declarati 'Suprafaţa 

construită la sol 

constatată la inventariere 

diferă de cea înscrisă în 

acte'. 'Suprafata 

construita la sol din act' 

este camp 

obligatoriu...Nu puteţi 

lăsa acest câmp 

necompletat. 

Pentru nuC = 0 si tipDate 

= 00 si identif = 0 

 159.  suprExclCons Suprafata construita la 
sol in m.p. detinuta 
exclusiv 
 

D(15.2)    
Camp obligatoriu pt count (<Cons>) 
!=  0 
Pt identif=0 si tipDate == 0 
suprExclCons<>null 

EROARE! Ati ales sa 
declarati constructii in 
cadrul acestui imobil. Nu 
ati completat campul 
'Suprafata construita la 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

 
 
 
 
 

sol detinuta exclusiv'. 
Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. Pentru nuC 
= 0 si tipDate = 0 si 
identif = 0 
 
 

 160.  suprCoteCons Suprafata construita la 
sol in mp.p detinuta in 
cote-parti (se 
precizeaza doar 
suprafata aferenta 
cotei) 

D(15.2)   Camp obligatoriu pt count (<Cons>) 
!=  0 
Pt identif=0 si tipDate == 0  
suprCoteCons<>null 

EROARE! Ati ales sa 
declarati constructii in 
cadrul acestui imobil. Nu 
ati completat campul 
'Suprafaţa construită la 
sol deţinută în cote-părţi'. 
Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. Pentru nuC 
= 0 si tipDate = 0 si 
identif = 0 

 161.  suprUtilaCons Suprafata utila, in m.p D(15.2)   Camp obligatoriu pt count (<Cons>) 
!=  0 
suprUtilaCons  = 
suprConsFolsUtilzEn + 
suprConsFolstUtilzInsPub + 
suprConsFolsUtilzAltaEnt +  
suprConsFolsNeUtilz  
pt identif=0 

EROARE! Ati ales sa 
declarati constructii in 
cadrul acestui imobil. Nu 
ati completat campul 
'Suprafata utila'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat.  
 
EROARE! Valoarea 
campului 'Suprafaţa utilă' 
trebuie sa fie egala cu 
suma dintre valorile 
campurilor 'Suprafaţa 
utilizată de entitatea 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

căreia i s-a atribuit în 
mod direct un drept real', 
'Suprafata utilizata  de 
institutii publice, altele 
decat cele de la aliniatul 
1', 'Supratafa utilizata de 
alte entitati, altele decat 
cele de la aliniatele 1 si 
2' si 'Suprafata 
neutilizata'. Verificati 
corectitudinea valorilor 
introduse 
 
Pentru nuC = 0 si tipDate 
= 0 si identif = 0 

 162.  tipActUtilaConsDif Tipul actului in care 
difera suprafata utila 

N(1)   = 1 act de proprietate 
= 2 act  de atribuire 
= 3 carte funciara 

ERR valoare eronata 

Pentru nuC = 0 si tipDate 

= 00 si identif = 0 

 163.  suprUtilaConsAct Suprafata utila din act D(15.2)    Pentru nuC = 0 si tipDate 

= 00 si identif = 0 

 

 

 164.  suprConsFolsUtilzEnt Suprafata utilizata de 
entitatea careia i s-a 
atribuit in mod direct un 
drept real, in m.p 
 

D(15.2)   Camp obligatoriu pt count (<Cons>) 
!=  0  
Pt identif=0 si tipDate == 0 
suprConsFolsUtilzEnt<>null 

EROARE! Ati ales sa 
declarati constructii in 
cadrul acestui imobil. Nu 
ati completat campul 
'Suprafaţa utilizată de 
entitatea căreia i s-a 
atribuit în mod direct un 
drept real'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 



Data Modif. 
Nr. 
Crt. 

Elemente/ atribute Denumire Tip(lung.) 
Cmp. 
Oblig. 

Cmp. 
Calc. 

Formule si restrictii 
Mesaje de eroare/ 
atentionare 

necompletat. 
Pentru nuC = 0 si tipDate 
= 0 si identif = 0 



 

 

 165.  suprConsFolstUtilzInsPub Suprafata utilizata  de 
institutii publice, altele 
decat cele de la alin(1), 
in m.p. 

D(15.2)    
Camp obligatoriu pt count (<Cons>) 
!=  0 
Pt identif=0 si tipDate == 0 
suprConsFolsUtilzInsPub<>null 

EROARE! Ati ales sa 
declarati constructii in 
cadrul acestui imobil. Nu 
ati completat campul 
'Suprafata utilizata  de 
institutii publice, altele 
decat cele de la aliniatul 
1'. Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. 
Pentru nuC = 0 si tipDate 
= 0 si identif = 0 

 166.  suprConsFolsUtilzAltaEnt Supratafa utilizata de 
alte entitati, altele decat 
cele de la alini.(1) si (2), 
in m.p. 

D(15.2)   Camp obligatoriu pt count (<Cons>) 
!=  0 
Pt identif=0 si tipDate == 0 
suprConsFolsUtilzAltaEnt<>null 

EROARE! " Ati ales sa 
declarati constructii in 
cadrul acestui imobil. Nu 
ati completat campul 
'Supratafa utilizata de 
alte entitati, altele decat 
cele de la aliniatele 1 si 
2'. Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat.Pentru nuC 
= 0 si tipDate = 0 si 
identif = 0 

 167.  suprConsFolsNeUtilz Suprafata neutilizata, 
m.p. 
 
 

D(15.2)   Camp obligatoriu pt count (<Cons>) 
!=  0 
Pt identif=0 
suprConsFolsNeUtilz<>null 

EROARE! " Ati ales sa 
declarati constructii in 
cadrul acestui imobil. Nu 
ati completat campul 
'Suprafata neutilizata'. 
Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. 
Pentru nuC = 0 si tipDate 
= 00 si identif = 0 



 168.  tipActPropCons Tipul actului/ faptului 
juridic care constituie 
titlul de proprietate 

C(50)   Daca tipActpropCons= null atunci 
tipActAtribCons <> null pt identif=0 
si tipDate == 0 

ATENTIONARE! Ati ales 
sa declarati constructii in 
cadrul acestui imobil. Nu 
ati completat campul 
'Tipul actului/ faptului 
juridic care constituie 
titlul de proprietate'. Daca 
este cazul, completati... 
Pentru nuC = 0 si tipDate 
= 00 si identif = 0 

 169.  nrActPropCons Numarul actului/faptului 
juridic care constituie 
titlul de proprietate 

C(10)   Daca tipActPropCons<>null atunci 
nrActPropCons<>null pt identif=0 

ERR camp necompletat 
Pentru nuC = 0 si tipDate 
= 00 si identif = 0 

 170.  dataInrActPropCons Data inregistrarii actului C(10)   =  zz.ll.aaaa 
 Daca tipActPropCons<>null atunci 
(dataInrActPropCons<>null sau 
dataElibActPropCons <> null) pt 
identif=0 

ERR camp necompletat/ 
eronat 
Pentru nuC = 0 si tipDate 
= 00 si identif = 0 

 171.  dataElibActPropCons Data eliberarii actului C(10)   =  zz.ll.aaaa 
 Daca tipActPropCons<>null atunci 
(dataInrActPropCons<>null sau 
dataElibActPropCons <> null) pt 
identif=0 

ERR camp necompletat/ 
eronat 
Pentru nuC = 0 si tipDate 
= 00 si identif = 0 
 
 
 

 172.  altActPropCons Acte doveditoare ale 
dreptului de proprietate 
 

C(500)     

 173.  tipActAtribCons Tipul actului juridic de 
atribuire in mod direct a 
bunului imobil 

C(50)   Camp obligatoriu pt count (<Cons>) 
!=  0 
Daca tipActAtribCons = null atunci 
tipActPropCons <> null pt identif=0 

EROARE! Ati ales sa 
declarati constructii in 
cadrul acestui imobil. 
'Tipul actului juridic de 
atribuire in mod direct a 
bunului imobil'este camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 



necompletat.Pentru nuC 
= 0 si tipDate = 00 si 
identif = 0 

 174.  nrActAtribCons Numarul actului juridic 
de atribuire in mod 
direct a bunului imobil 

C(10)   Daca tipActAtribCons<>null atunci 
nrActAtribCons<>null pt identif=0 

ERR camp necompletat 
Pentru nuC = 0 si tipDate 
= 00 si identif = 0 

 175.  dataInrActAtribCons Data inregistrarii actului C(10)   =  zz.ll.aaaa 
Daca tipActAtribCons<>null atunci 
(dataInrActAtribCons<>null sau 
dataElibActAtribCons <> null)  pt 
identif=0 

ERR camp necompletat/ 
eronat 
Pentru nuC = 0 si tipDate 
= 00 si identif = 0 

 176.  dataElibActAtribCons Data eliberarii actului    =  zz.ll.aaaa 
Daca tipActAtribCons<>null atunci 
(dataInrActAtribCons<>null sau 
dataElibActAtribCons <> null)  pt 
identif=0 

ERR camp 
necompletat/eronat 
Pentru nuC = 0 si tipDate 
= 00 si identif = 0 

 177.  altActAtribCons Acte doveditoare ale 
atribuirii in mod direct a 
bunului imobil/ dreptului 

C(500)     

 178.  denDreptRealCons Denumirea dreptului 
real detinut de entitate 

C(3)   Camp obligatoriu pt count (<Cons>) 
!=  0 
Nomenclator N3 

EROARE! Ati ales sa 
declarati constructii in 
cadrul acestui imobil. 
'Denumirea dreptului real 
detinut de entitate', 
dinsectiunea II.1.B.a, 
este camp obligatoriu... 
Nu puteti lasa acest 
camp necompletat. 0 
pentru identif = 0 

 179.  II.1.B. b.  Date privind drepturile reale deţinute de persoane fizice ori juridice de drept privat asupra construcţiilor 
 aflate în proprietatea privată a statului 

 180.  <DreptCons> 0-20 aparitii    Daca identif=1 atunci 
count(<DreptCons>)=0 

 

 181.  nrCrtDreptCons Nr.Crt. Drept N(4) DA  Camp obligatoriu ptr  
count <(DreptCons)> != 0 

ERR-camp necompletat 
 

 182.  denDreptCons Denumirea dreptului C(3)   Camp obligatoriu ptr  EROARE! Ati ales sa 



real care greveaza 
constructia 

count <(DreptCons)> != 0 
Nomenclator N3 

declarati drepturi reale 
asupra constructiilor din 
cadrul acestui imobil. 
Nu ati completat campul 
'Denumirea dreptului 
real care grevează 
construcţia'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat.  

 183.  suprUtilaDreptCons Suprafaţa utilă a 
construcţiei grevată de 
dreptul real, în m.p. 
 

D(15.2)   Camp obligatoriu ptr count 
<(DreptCons)> != 0 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
asupra constructiilor din 
cadrul acestui imobil. 
Nu ati completat campul 
'Suprafaţa utilă a 
construcţiei grevată de 
dreptul real'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat.  

 184.  tipActUtilaDreptConsDif if Tipul actului in care 
difera suprafaţa utilă a 
construcţiei grevată de 
dreptul real 

N(1)   = 1 act de proprietate 
= 2 act  de atribuire 
= 3 carte funciara 

ERR valoare eronata 

 

 185.  suprUtilaDreptAct Suprafaţa utilă a 
construcţiei grevată de 
dreptul real din act, în 
m.p. 

D(15.2)     

 186.  tipActDreptCons Tipul actului in baza 
caruia a fost constituit 
dreptul real 

C(15) DA  Camp obligatoriu ptr count 
<(DreptCons)> != 0 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
asupra constructiilor din 
cadrul acestui imobil. 
Nu ati completat campul 
'Tipul actului in baza 
caruia a fost constituit 



dreptul real'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat.  

 187.  nrActDreptCons Numarul actului in baza 
caruia a fost constituit 
dreptul real 

C(10) DA  Camp obligatoriu ptr count 
<(DreptCons)> != 0 
Daca tipActDreptCons != null 
Atunci nrActDreptCons != null 
 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
asupra constructiilor din 
cadrul acestui imobil. 
Nu ati completat campul 
'Numarul actului in baza 
caruia a fost constituit 
dreptul real'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat.  

 188.  dataInrActDreptCons Data inregistrarii actului 
in baza caruia a fost 
constituit dreptul real 

C(10)   ptr count <(DreptCons)> != 0 
=  zz.ll.aaaa 
Daca tipActDreptCons != null 
Atunci (dataInrActDreptCons != null 
|| dataElibActDreptCons != null) 
 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
asupra constructiilor din 
cadrul acestui imobil.  
Nu ati completat unul 
dintre campurile 'Data 
inregistarii' sau 'Data 
eliberarii' actului in baza 
caruia a fost constituit 
dreptul real. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat.  
 

 189.  dataElibActDreptCons Data eliberarii actului in 
baza caruia a fost 
constituit dreptul real 

C(10)   ptr count <(DreptCons)> != 0 
 
=  zz.ll.aaaa  
Daca tipActDreptCons != null 
Atunci (dataInrActDreptCons != null 
|| dataElibActDreptCons != null) 
 

EROARE!. Nu ati 
completat unul dintre 
campurile 'Data 
inregistarii' sau 'Data 
eliberarii' actului in baza 
caruia a fost constituit 
dreptul real. Camp 



obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat.  

 190.  altActDreptCons Acte doveditoare ale 
constituirii dreptului  real 
asupra constructiei 

C(500)     

 191.         

 192.  < PersDreptCons > 1-20 aparitii    Pt identif=1 
count(<PersDreptCons>)=0 

 

 193.  nrCrtPersDreptCons Nr.Crt. Persoana N(4) DA  Camp obligatoriu ptr count 
<(DreptCons)> != 0 
 

ERR-camp necompletat 
 

 194.  tipPersDreptCons Tipul persoanei C(1)   Camp obligatoriu ptr count 
<(DreptCons)> != 0 
 
F = persoana fizica 
J = persoana juridica 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
asupra constructiilor din 
cadrul acestui imobil.  . 
Nu ati completat campul 
'Tipul persoanei'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat.  

 195.  cifPersDreptCons CUI/ CNP N(13)   Camp obligatoriu ptr count 
<(DreptCons)> != 0 
 
Validare format CUI/CNP 
 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
asupra constructiilor din 
cadrul acestui imobil.   
Nu ati completat campul 
'CUI/ CNP'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 
 
EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
asupra constructiilor din 
cadrul acestui imobil.   
Cod de identificare 



fiscala 'CUI/ CNP' este 
incorect...introduceti o 
valoare valida. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat.  

 196.  denPersDreptCons Denumire entitate/ 
Nume prenume 
persoana fizica 

C(50)   Camp obligatoriu ptr count 
<(DreptCons)> != 0 
 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
asupra constructiilor din 
cadrul acestui imobil.  
Nu ati completat campul 
'Denumire entitate/ 
Nume prenume 
persoana fizica'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat.  

 197.  adrPersDreptCons Adresa (jud., loc, str., 
nr., bl., sc., ap., cod p.) 

C(255)     

 198.  </PersDreptCons >       

 199.  </DreptCons>       

 200.  </Cons>       

 201.  </Imobile>       

 202.  III. Date privind drepturile reale detinute de stat asupra unor bunuri imobile aflata in proprietate privata, alta decat cea a statului 

 203.  III.1 Date privind imobilul asupra caruia exista un drept real al statului altul decat dreptul de proprietate 

 204.  III.1.1.  Date de identificare  a imobilului 

 205.  <Drept> 0-10000aparitii    daca identif=1 atunci 
count(<Drept>) = 0 

 

 206.  nrCrtDrept Drept imobil nr. N(4) DA  Camp obligatoriu pt identif == 0 si 
count(<Drept>) != 0 

ERR camp necompletat 
 

 207.  nciImobPriv Numar cadastral imobil C(14)   pt identif == 0 si count(<Drept>) != 
0 
Daca nciImobPriv = null 
&& ncfiImobPriv = null 
&& ntiImobPriv = null 
&& taraImobPriv = null 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
deţinute de stat asupra 
unor bunuri imobile 
aflate în proprietate 
privată, alta decât a 



&&  judImobPriv = null 
&& locImobPriv = null 
&& (strImobPriv= null || 
nrPostImobPriv = null || 
tarlImobPriv = null || parclImobPriv 
= null || vecinLoclImobPriv = null || 
denLoclImobPriv = null) 
Atunci ERR (cel putin un camp din 
sectiunea Date de identificare a 
imobilului trebuie sa fie neNULL)  
 

statului. Cel putin unul 
dintre campurile Numar 
cadastral imobil, Numar 
carte funciara imobil, 
Numar topografic imobil, 
Tara, Judet, Localitate, 
Strada, Numar postal, 
Tarla nr., Parcela nr., 
Denumirea locului sau 
Vecinatatile imobilului 
din Sectiunea III.1.1. 
Date de identificare a 
imobilului trebuie 
completat  

 208.  ncfiImobPriv Numar carte funciara 
imobil 

C(14)   pt identif == 0 si count(<Drept>) != 
0 
Daca nciImobPriv = null 
&& ncfiImobPriv = null 
&& ntiImobPriv = null 
&& taraImobPriv = null 
&&  judImobPriv = null 
&& locImobPriv = null 
&& (strImobPriv= null || 
nrPostImobPriv = null || 
tarlImobPriv = null || parclImobPriv 
= null || vecinLoclImobPriv = null || 
denLoclImobPriv = null) 
Atunci ERR (cel putin un camp din 
sectiunea Date de identificare a 
imobilului trebuie sa fie neNULL)  
 
 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
deţinute de stat asupra 
unor bunuri imobile 
aflate în proprietate 
privată, alta decât a 
statului. Cel putin unul 
dintre campurile Numar 
cadastral imobil, Numar 
carte funciara imobil, 
Numar topografic imobil, 
Tara, Judet, Localitate, 
Strada, Numar postal, 
Tarla nr., Parcela nr., 
Denumirea locului sau 
Vecinatatile imobilului 
din Sectiunea III.1.1. 
Date de identificare a 
imobilului trebuie 
completat  

 209.  ntiImobPriv Numar topografic imobil C(15)    
pt identif == 0 si count(<Drept>) != 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 



0 
Daca nciImobPriv = null 
&& ncfiImobPriv = null 
&& ntiImobPriv = null 
&& taraImobPriv = null 
&&  judImobPriv = null 
&& locImobPriv = null 
&& (strImobPriv= null || 
nrPostImobPriv = null || 
tarlImobPriv = null || parclImobPriv 
= null || vecinLoclImobPriv = null || 
denLoclImobPriv = null) 
Atunci ERR (cel putin un camp din 
sectiunea Date de identificare a 
imobilului trebuie sa fie neNULL)  
 

deţinute de stat asupra 
unor bunuri imobile 
aflate în proprietate 
privată, alta decât a 
statului. Cel putin unul 
dintre campurile Numar 
cadastral imobil, Numar 
carte funciara imobil, 
Numar topografic imobil, 
Tara, Judet, Localitate, 
Strada, Numar postal, 
Tarla nr., Parcela nr., 
Denumirea locului sau 
Vecinatatile imobilului 
din Sectiunea III.1.1. 
Date de identificare a 
imobilului trebuie 
completat  

 210.  nrInvImobPriv 
Eliminat prin adresa  
DGLRDAS (dir Ioan Raceu) 

529947/ 09.12.2014 

Numar de inventar din 
domeniul public si privat 
al statului (cod MFP) 

C(15) DA  Verificare unicitate 
Verificare format (Nu s-a stabilit 
inca formatul de date 15.12.2014) 
Atentie: 
Numărul de inventar al imobilului 
este obligatoriu. Pentru înscrierea 
iniţială a imobilului numărul de 
inventar se obţine folosind aplicaţia 
web 'Serviciul Atribuire numere de 
inventar pentru imobilele 
aparţinând patrimoniului statului 
Atribuirea se va face o singură dată 
pentru un imobi 
 
 
 
 
 

ERR Camp duplicat/ 
Camp eronat 
Pentru nuD = 0 



 
 
 
 
 

 211.  taraImobPriv Tara C(3)   Camp obligatoriu pt identif == 0 si 
count(<Drept>) != 0 
 
Nomenclator N8 
Daca nciImobPriv = null 
&& ncfiImobPriv = null 
&& ntiImobPriv = null 
&& taraImobPriv = null 
&&  judImobPriv = null 
&& locImobPriv = null 
&& (strImobPriv= null || 
nrPostImobPriv = null || 
tarlImobPriv = null || parclImobPriv 
= null || vecinLoclImobPriv = null || 
denLoclImobPriv = null) 
Atunci ERR (cel putin un camp din 
sectiunea Date de identificare a 
imobilului trebuie sa fie neNULL)  
 
 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
deţinute de stat asupra 
unor bunuri imobile 
aflate în proprietate 
privată, alta decât a 
statului. Cel putin unul 
dintre campurile Numar 
cadastral imobil, Numar 
carte funciara imobil, 
Numar topografic imobil, 
Tara, Judet, Localitate, 
Strada, Numar postal, 
Tarla nr., Parcela nr., 
Denumirea locului sau 
Vecinatatile imobilului 
din Sectiunea III.1.1. 
Date de identificare a 
imobilului trebuie 
completat  
 

 212.  judImobPriv Judet C(2)    
pt identif == 0 si count(<Drept>) != 
0 
Daca taraImobPriv = 132 
(Romania) atunci judImobPriv = 
Nomenclator N9 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
deţinute de stat asupra 
unor bunuri imobile 
aflate în proprietate 
privată, alta decât a 
statului. Cel putin unul 
dintre campurile Numar 
cadastral imobil, Numar 
carte funciara imobil, 



Numar topografic imobil, 
Tara, Judet, Localitate, 
Strada, Numar postal, 
Tarla nr., Parcela nr., 
Denumirea locului sau 
Vecinatatile imobilului 
din Sectiunea III.1.1. 
Date de identificare a 
imobilului trebuie 
completat  
Camp eronat 
 

 213.  locImobPriv Localitate (UAT) C(50)    
Camp obligatoriu pt identif == 0 si 
count(<Drept>) != 0 
Daca nciImobPriv = null 
&& ncfiImobPriv = null 
&& ntiImobPriv = null 
&& taraImobPriv = null 
&&  judImobPriv = null 
&& locImobPriv = null 
&& (strImobPriv= null || 
nrPostImobPriv = null || 
tarlImobPriv = null || parclImobPriv 
= null || vecinLoclImobPriv = null || 
denLoclImobPriv = null) 
Atunci ERR (cel putin un camp din 
sectiunea Date de identificare a 
imobilului trebuie sa fie neNULL)  
 
 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
deţinute de stat asupra 
unor bunuri imobile 
aflate în proprietate 
privată, alta decât a 
statului. Cel putin unul 
dintre campurile Numar 
cadastral imobil, Numar 
carte funciara imobil, 
Numar topografic imobil, 
Tara, Judet, Localitate, 
Strada, Numar postal, 
Tarla nr., Parcela nr., 
Denumirea locului sau 
Vecinatatile imobilului 
din Sectiunea III.1.1. 
Date de identificare a 
imobilului trebuie 
completat  

 214.  sectImobPriv Sector N(2)   pt identif == 0 si count(<Drept>) != 
0 
Daca judImobPriv = 40 (Municipiul 
Bucuresti), atunci 

ERR: Camp 
necompletat/ eronat 
 



sectImobPriv =  Nomenclator N10 

 215.  codPostImobPrivRO Cod postal C(6)   pt identif == 0 si count(<Drept>) != 
0 
 

 

 216.  codPostImobPrivINT Cod postal C(50)   pt identif == 0 si count(<Drept>) != 
0 
 

 

 217.  cartSatImobPriv Cartier/ sat C(100)   pt identif == 0 si count(<Drept>) != 
0 
 

 

 218.  strImobPriv Strada C(100)   pt identif == 0 si count(<Drept>) != 
0 
Daca nciImobPriv = null 
&& ncfiImobPriv = null 
&& ntiImobPriv = null 
&& taraImobPriv = null 
&&  judImobPriv = null 
&& locImobPriv = null 
&& (strImobPriv= null || 
nrPostImobPriv = null || 
tarlImobPriv = null || parclImobPriv 
= null || vecinLoclImobPriv = null || 
denLoclImobPriv = null) 
Atunci ERR (cel putin un camp din 
sectiunea Date de identificare a 
imobilului trebuie sa fie neNULL)  

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
deţinute de stat asupra 
unor bunuri imobile 
aflate în proprietate 
privată, alta decât a 
statului. Cel putin unul 
dintre campurile Numar 
cadastral imobil, Numar 
carte funciara imobil, 
Numar topografic imobil, 
Tara, Judet, Localitate, 
Strada, Numar postal, 
Tarla nr., Parcela nr., 
Denumirea locului sau 
Vecinatatile imobilului 
din Sectiunea III.1.1. 
Date de identificare a 
imobilului trebuie 
completat  

 219.  nrPostImobPriv Numar C(6)   pt identif == 0 si count(<Drept>) != 
0 
Daca nciImobPriv = null 
&& ncfiImobPriv = null 
&& ntiImobPriv = null 
&& taraImobPriv = null 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
deţinute de stat asupra 
unor bunuri imobile 
aflate în proprietate 
privată, alta decât a 



&&  judImobPriv = null 
&& locImobPriv = null 
&& (strImobPriv= null || 
nrPostImobPriv = null || 
tarlImobPriv = null || parclImobPriv 
= null || vecinLoclImobPriv = null || 
denLoclImobPriv = null) 
Atunci ERR (cel putin un camp din 
sectiunea Date de identificare a 
imobilului trebuie sa fie neNULL)  
 

statului. Cel putin unul 
dintre campurile Numar 
cadastral imobil, Numar 
carte funciara imobil, 
Numar topografic imobil, 
Tara, Judet, Localitate, 
Strada, Numar postal, 
Tarla nr., Parcela nr., 
Denumirea locului sau 
Vecinatatile imobilului 
din Sectiunea III.1.1. 
Date de identificare a 
imobilului trebuie 
completat  

 220.  blImobPriv Bloc C(6)   pt identif == 0 si count(<Drept>) != 
0 
 

 

 221.  scImobPriv Scara C(6)   pt identif == 0 si count(<Drept>) != 
0 
 

 

 222.  etjImobPriv Etaj C(3)   pt identif == 0 si count(<Drept>) != 
0 
 

 

 223.  aptImobPriv Apartament C(6)   pt identif == 0 si count(<Drept>) != 
0 
 

 

 224.  tarlImobPriv Tarla nr. C(15)   pt identif == 0 si count(<Drept>) != 
0 
Daca nciImobPriv = null 
&& ncfiImobPriv = null 
&& ntiImobPriv = null 
&& taraImobPriv = null 
&&  judImobPriv = null 
&& locImobPriv = null 
&& (strImobPriv= null || 
nrPostImobPriv = null || 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
deţinute de stat asupra 
unor bunuri imobile 
aflate în proprietate 
privată, alta decât a 
statului. Cel putin unul 
dintre campurile Numar 
cadastral imobil, Numar 
carte funciara imobil, 



tarlImobPriv = null || parclImobPriv 
= null || vecinLoclImobPriv = null || 
denLoclImobPriv = null) 
Atunci ERR (cel putin un camp din 
sectiunea Date de identificare a 
imobilului trebuie sa fie neNULL)  
 

Numar topografic imobil, 
Tara, Judet, Localitate, 
Strada, Numar postal, 
Tarla nr., Parcela nr., 
Denumirea locului sau 
Vecinatatile imobilului 
din Sectiunea III.1.1. 
Date de identificare a 
imobilului trebuie 
completat  

 225.  parclImobPriv Parcela nr. C(15)   pt identif == 0 si count(<Drept>) != 
0 
Daca nciImobPriv = null 
&& ncfiImobPriv = null 
&& ntiImobPriv = null 
&& taraImobPriv = null 
&&  judImobPriv = null 
&& locImobPriv = null 
&& (strImobPriv= null || 
nrPostImobPriv = null || 
tarlImobPriv = null || parclImobPriv 
= null || vecinLoclImobPriv = null || 
denLoclImobPriv = null) 
Atunci ERR (cel putin un camp din 
sectiunea Date de identificare a 
imobilului trebuie sa fie neNULL)  
 
 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
deţinute de stat asupra 
unor bunuri imobile 
aflate în proprietate 
privată, alta decât a 
statului. Cel putin unul 
dintre campurile Numar 
cadastral imobil, Numar 
carte funciara imobil, 
Numar topografic imobil, 
Tara, Judet, Localitate, 
Strada, Numar postal, 
Tarla nr., Parcela nr., 
Denumirea locului sau 
Vecinatatile imobilului 
din Sectiunea III.1.1. 
Date de identificare a 
imobilului trebuie 
completat  

 226.  denLoclImobPriv Denumirea locului 
imobil 

C(100)   pt identif == 0 si count(<Drept>) != 
0 
Daca nciImobPriv = null 
&& ncfiImobPriv = null 
&& ntiImobPriv = null 
&& taraImobPriv = null 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
deţinute de stat asupra 
unor bunuri imobile 
aflate în proprietate 
privată, alta decât a 



&&  judImobPriv = null 
&& locImobPriv = null 
&& (strImobPriv= null || 
nrPostImobPriv = null || 
tarlImobPriv = null || parclImobPriv 
= null || vecinLoclImobPriv = null || 
denLoclImobPriv = null) 
Atunci ERR (cel putin un camp din 
sectiunea Date de identificare a 
imobilului trebuie sa fie neNULL)  
 

statului. Cel putin unul 
dintre campurile Numar 
cadastral imobil, Numar 
carte funciara imobil, 
Numar topografic imobil, 
Tara, Judet, Localitate, 
Strada, Numar postal, 
Tarla nr., Parcela nr., 
Denumirea locului sau 
Vecinatatile imobilului 
din Sectiunea III.1.1. 
Date de identificare a 
imobilului trebuie 
completat  

 227.  vecinLoclImobPriv Vecinatatile imobil C(100)   pt identif == 0 si count(<Drept>) != 
0 
Daca nciImobPriv = null 
&& ncfiImobPriv = null 
&& ntiImobPriv = null 
&& taraImobPriv = null 
&&  judImobPriv = null 
&& locImobPriv = null 
&& (strImobPriv= null || 
nrPostImobPriv = null || 
tarlImobPriv = null || parclImobPriv 
= null || vecinLoclImobPriv = null || 
denLoclImobPriv = null) 
Atunci ERR (cel putin un camp din 
sectiunea Date de identificare a 
imobilului trebuie sa fie neNULL)  
 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
deţinute de stat asupra 
unor bunuri imobile 
aflate în proprietate 
privată, alta decât a 
statului. Cel putin unul 
dintre campurile Numar 
cadastral imobil, Numar 
carte funciara imobil, 
Numar topografic imobil, 
Tara, Judet, Localitate, 
Strada, Numar postal, 
Tarla nr., Parcela nr., 
Denumirea locului sau 
Vecinatatile imobilului 
din Sectiunea III.1.1. 
Date de identificare a 
imobilului trebuie 
completat  

 228.  III.1.2.  Date generale privind bunul imobil 

 229.  denDreptImobPriv Denumirea dreptului C(3)   Camp obligatoriu pt identif == 0 si ERR Camp necompletat/ 



real detinut count(<Drept>) != 0 
 

eronat 
EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
deţinute de stat asupra 
unor bunuri imobile 
aflate în proprietate 
privată, alta decât a 
statului. Nu ati completat 
campul 'Denumirea 
dreptului real deţinut'. 
Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. 
 
 

 230.  suprTrnDreptImobPriv Suprafata terenului din 
cadrul imobilului asupra 
caruia exista un drept 
real, in m.p. 

D(15.2)   Camp obligatoriu pt identif == 0 si 
count(<Drept>) != 0 
 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
deţinute de stat asupra 
unor bunuri imobile 
aflate în proprietate 
privată, alta decât a 
statului. Nu ati completat 
campul 'Supr. teren din 
cadrul imob. asupra 
căruia există un drept 
real'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat. 
  

 231.  suprUtilConsDreptImobPriv Suprafata utila a 
constructiei din cadrul 
imobilului asupra caruia 
exista un drept real, in 
m.p. 

D(15.2)   Camp obligatoriu pt identif == 0 si 
count(<Drept>) != 0 
 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
deţinute de stat asupra 
unor bunuri imobile 
aflate în proprietate 
privată, alta decât a 



statului. Nu ati completat 
campul 'Supr. utilă 
construcţie din imob.  
asupra căruia există 
drept real'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat.  

 232.  tipActDreptImobPriv Tipul actului in baza 
caruia a fost constituit 
dreptul real 

C(50)   Camp obligatoriu pt identif == 0 si 
count(<Drept>) != 0 
 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
deţinute de stat asupra 
unor bunuri imobile 
aflate în proprietate 
privată, alta decât a 
statului. Nu ati completat 
campul 'Tipul actului in 
baza caruia a fost 
constituit dreptul real'. 
Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat.  

 233.  nrActDreptImobPriv Numarul actului in baza 
caruia a fost constituit 
dreptul real 
 

C(10)   Camp obligatoriu pt identif == 0 si 
count(<Drept>) != 0 
 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
deţinute de stat asupra 
unor bunuri imobile 
aflate în proprietate 
privată, alta decât a 
statului. Nu ati completat 
campul 'Numarul actului 
in baza caruia a fost 
constituit dreptul real'. 
Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat.  

 234.  dataInrActDreptImobPriv Data inregistarii actului 
in baza caruia a fost 

C(10)   pt identif == 0 si count(<Drept>) != 
0 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 



constituit dreptul real  
=  zz.ll.aaaa 
Daca tipActDreptImobPriv != null  
Atunci 
(dataInrActDreptImobPriv != null || 
dataElibActDreptImobPriv != null) 

deţinute de stat asupra 
unor bunuri imobile 
aflate în proprietate 
privată, alta decât a 
statului.  Nu ati 
completat unul dintre 
campurile 'Data 
inregistarii' sau 'Data 
eliberarii' actului in baza 
caruia a fost constituit 
dreptul real. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat.  

 235.  dataElibActDreptImobPriv Data eliberarii actului in 
baza caruia a fost 
constituit dreptul real 

C(10)   pt identif == 0 si count(<Drept>) != 
0 
 
=  zz.ll.aaaa 
Daca tipActDreptImobPriv != null  
Atunci 
(dataInrActDreptImobPriv != null || 
dataElibActDreptImobPriv != null) 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
deţinute de stat asupra 
unor bunuri imobile 
aflate în proprietate 
privată, alta decât a 
statului. Nu ati completat 
unul dintre campurile 
'Data inregistarii' sau 
'Data eliberarii' actului in 
baza caruia a fost 
constituit dreptul real. 
Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat.  

 236.  III.2 Date privind persoana care detine dreptul de proprietate asupra bunului imobil, asupra caruia exista un drept real al statului altul 
decat dreptul de proprietate 

 237.  <PersD> 1 - 1000 aparitii    daca identif=1 atunci 
count(<PersD>) == 0 

 

 238.  nrCrtPersD Persoana nr. N(4) DA  Camp obligatoriu pt identif == 0 
count(<Drept>) != 0 si 
count(<PersD>) != 0 

ERR-camp necompletat 
 



 

 239.  tipPersD Tipul persoanei C(1)    
Camp obligatoriu pt identif == 0 
count(<Drept>) != 0 si 
count(<PersD>) != 0 
F = persoana fizica 
J = persoana juridica 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
deţinute de stat asupra 
unor bunuri imobile 
aflate în proprietate 
privată, alta decât a 
statului. Nu ati completat 
campul 'Tipul persoanei'. 
Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat.  

 240.  cifPersD CUI/CNP N(13)   Camp obligatoriu pt identif == 0 
count(<Drept>) != 0 si 
count(<PersD>) != 0 
 
Validare CUI/CNP 
 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
deţinute de stat asupra 
unor bunuri imobile 
aflate în proprietate 
privată, alta decât a 
statului. Nu ati completat 
campul 'CUI/ CNP'. 
Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. 
 
EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
deţinute de stat asupra 
unor bunuri imobile 
aflate în proprietate 
privată, alta decât a 
statului. Cod de 
identificare fiscala 'CUI/ 
CNP' este 
incorect...introduceti o 
valoare valida. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 



lăsa acest câmp 
necompletat.  

 241.  denPersD Denumire entitate/ 
Nume prenume 
persoana fizica 

C(50)   Camp obligatoriu pt identif == 0 
count(<Drept>) != 0 si 
count(<PersD>) != 0 
 

EROARE! Ati ales sa 
declarati drepturi reale 
deţinute de stat asupra 
unor bunuri imobile 
aflate în proprietate 
privată, alta decât a 
statului. Nu ati completat 
campul 'Denumire 
entitate/ Nume prenume 
persoana fizica'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat.  

 242.  adrPersD Adresa (jud., loc., 
str.,nr., bl.,sc., ap. ,cod 
p.) 

C(255)     

 243.  </PersD>       

 244.  </Drept>       

 245.  IV. Date privind lucrarile de investitii care nu se mai executa 

 246.  < Investitii> 0-1000aparitii    Pt identif=1 count(<Investitii>) = 0  

 247.  nrCrtInvest Nr.Crt. Investitie N(4) DA   Camp obligatoriu pt identif=0 
count(<Investitii>) != 0 

ERR-camp necompletat 
 

 248.  denInvest Denumirea obiectivului 
de investitii 
 

C(100)   Camp obligatoriu pt identif=0 
count(<Investitii>)!=0 

EROARE! Ati ales sa 
declarati lucrări de 
investiţii care nu se mai 
execută. Nu ati 
completat campul 
'Numarul actului de 
aprobare a sistarii/ 
abandonarii'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat.  

 249.  adrInvest Adresa obiectivului de C(255)   Camp obligatoriu pt identif=0 EROARE! Ati ales sa 



investitii count(<Investitii>)!=0 declarati lucrări de 
investiţii care nu se mai 
execută. Nu ati 
completat campul 'Data 
aprobarii 
sistarii/abandonarii'. 
Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat.  

 250.  actSistInvest Tipul actului  de 
aprobare a sistarii/ 
abandonarii 

C(50)   Camp obligatoriu pt identif=0 
count(<Investitii>)!=0 

EROARE! Ati ales sa 
declarati lucrări de 
investiţii care nu se mai 
execută. Nu ati 
completat campul ‘Tipul 
actului  de aprobare a 
sistarii/ abandonarii '. 
Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat.  

 251.  nrActSistInvest Numarul actului de 
aprobare a sistarii/ 
abandonarii 

C(10)   Camp obligatoriu pt identif=0 
count(<Investitii>)!=0 
Daca actSistInvest != null 
Atunci 
nrActSistInvest != null 

EROARE! Ati ales sa 
declarati lucrări de 
investiţii care nu se mai 
execută. Nu ati 
completat campul 
'Numarul actului de 
aprobare a sistarii/ 
abandonarii'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat.  
 

 252.  dataAprobSistInvest Data aprobarii 
sistarii/abandonarii 

C(10)   Camp obligatoriu pt identif=0 
count(<Investitii>)!=0 
=  zz.ll.aaaa 
Daca actSistInvest != null 
Atunci 

EROARE! Ati ales sa 
declarati lucrări de 
investiţii care nu se mai 
execută. Nu ati 
completat campul 'Data 



dataAprobSistInvest != null aprobarii 
sistarii/abandonarii'. 
Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat.  
 
Camp eronat 
 

 253.  cheltDataAprobSistInvest Totalul cheltuielilor 
efectuate cu obiectivul 
de investitii pana la data 
aprobarii sistarii/ 
abandonarii 

D(15.2)   Camp obligatoriu pt identif=0 
count(<Investitii>)!=0 

EROARE! Ati ales sa 
declarati lucrări de 
investiţii care nu se mai 
execută. Nu ati 
completat campul 
'Totalul cheltuielilor 
efectuate cu obiectivul 
de investitii pana la data 
aprobarii sistarii/ 
abandonarii'. Camp 
obligatoriu...Nu puteţi 
lăsa acest câmp 
necompletat.  

 254.  actIesSistInvest Tipul actului de iesire 
din starea de sistare/ 
abandonare 

C(50)     

 255.  nrIesSistInvest Numarul actului de 
iesire din starea de 
sistare abandonare 

C(10)   Daca actIesSistInvest !=null 
 atunci nrIesSistInvest != null 

EROARE! Ati ales sa 
declarati ca investiţia a 
ieşit din starea de 
suspendare/ 
abandonare. Nu ati 
completat campul 
'Numarul actului de 
iesire din starea de 
sistare abandonare'. 
Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat.  



 256.  dataIesSistInvest Data aprobarii iesirii din 
starea de sistare/ 
abandonare 

C(10)   =  zz.ll.aaaa 
Daca actIesSistInvest != null  
atunci dataIesSistInvest != null 

EROARE! Ati ales sa 
declarati ca investiţia a 
ieşit din starea de 
suspendare/ 
abandonare. Nu ati 
completat campul 'Data 
aprobarii iesirii din starea 
de sistare/ abandonare'. 
Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat. 
 

 257.  cheltDataIesSistInvest Totalul cheltuielor 
efectuate cu obiectivul 
de investitii pana la data 
aprobarii iesirii din 
starea de sistare/ 
abadonare 

D(15.2)   Daca actIesSistInvest != null  
atunci cheltDataIesSistInvest != null 

"EROARE! Ati ales sa 
declarati ca investiţia a 
ieşit din starea de 
suspendare/ 
abandonare. Nu ati 
completat campul 
'Totalul cheltuielor 
efectuate cu obiectivul 
de investitii pana la data 
aprobarii iesirii din starea 
de sistare/ abadonare'. 
Camp obligatoriu...Nu 
puteţi lăsa acest câmp 
necompletat.  

 258.  < /Investitii>       

  </P4000>       

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMENCLATOARE: 
 

N1:    Nomenclator terenuri grupate pe destinatii 
 

Semnificatie           Valoare 

9.1.1. Terenuri cu destinatie agricola         TDA 

9.1.2. Terenuri cu destinatie forestiera          TDF 

9.1.3. Terenuri aflate permanent sub ape          TDH 

9.1.4. Terenuri aflate în intravilane           TDI 

9.1.5. Terenuri cu destinatii speciale          TDS 

9.1.6. Terenuri cu alte destinatii neîncadrate la codurile 9.1.1 - 9.1.5      TAD 

 

 

 

 

 

 

N2:  Nomenclator terenuri grupate pe categorii de folosinta 
 

Semnificatie           Valoare 

9.1.1.1. Terenuri arabile           TA 

9.1.1.2. Pasuni            TP 

9.1.1.3. Fânete            TF 



9.1.1.4. Vii             TV 

9.1.1.5.  Livezi            TL 

9.1.1.6. Paduri si alte terenuri forestiere         PF 

9.1.1.7. Ape curgatoare           HR 

9.1.1.8. Ape statatoare           HB 

9.1.1.9. Cai de comunicatii rutiere         DR 

9.1.1.10.  Cai ferate            CF 

9.1.1.11. Curti si curti cu constructii          CC 

9.1.1.12.  Terenuri cu constructii          TC 

9.1.1.13. Terenuri neproductive si degradate        ND 

9.1.1.14. Terenuri cu alte folosinte neîncadrate la codurile 9.1.1.1 - 9.1.1.13    AF 

 

N3: Nomenclator drepturi reale 
 

Semnificatie          Valoare 

Drept de proprietate         DPP  

Drept de superficie         DSP  

Drept de uzufruct         DUF  

Drept de uz          DUZ  

Drept de abitatie         DAB  

Drept de servitute         DSV  

Drept de administrare         DAD  

Drept de concesiune         DCN  

Drept de folosinta         DFL  

Drepturile reale de garantie        DGR  

Alte drepturi carora legea le recunoaste acest caracter    ADL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N4: Nomenclator constructii 

Semnificatie Valoare 

Grupa  

9.2.1. Constructii industriale  1 

Subgrupa  

9.2.1.1. Clădiri industriale în afară de clădirile din industria 

alimentară, industria materialelor de construcţii, industria 

metalurgică, industria siderurgică  şi industria chimica  

11 

9.2.1.1.1. Cladiri industriale din industria   

alimentara, industria materialelor de constructii, industria 

metalurgica si industria siderurgica    

1110 

 9.2.1.1.2. Cladiri industriale din industria 

chimica  
1120 

9.2.1.2. Constructii usoare cu structuri metalice (hale de 

productie, hale de montaj etc.) în afara de baraci, soproane 

etc   

12 

 9.2.1.2.1. Baraci, soproane etc 1210 

 9.2.1.3. Centrale hidroelectrice, statii si posturi de 

transformare, statii de conexiuni în afara de constructii 

speciale metalice si constructii speciale din beton    

13 

9.2.1.3.1 Constructii speciale metalice     1310 

9.2.1.3.2. Constructii speciale din beton    1320 

9.2.1.4. Centrale termoelectrice si nuclearo-electrice, în 

afara de cladirea reactorului    
14 

9.2.1.4.1. Cladirea reactorului  1410 



9.2.1.5  Piste si platforme   15 

9.2.1.5.1. Piste si platforme din beton 1510 

9.2.1.5.2. Piste si platforme din balast, macadam 1520 

9.2.1.6  Sonde de titei, gaze, sare si platforme marine de 

foraj si extractie 
16 

9.2.1.6.1. Sonde de titei, gaze, sare     1610 

9.2.1.6.2. Platforme marine de foraj si extractie    1620 

9.2.1.7. Turnuri de extractie miniera 17 

9.2.1.8. Puturi de mina, galerii, planuri înclinate si rampe de 

put  
18 

9.2.1.9. Structuri de sustinere, estacade si culoare pentru 

transportoare cu banda 
19 

9.2.1.10. Rampe de încarcare-descarcare 110 

9.2.1.11. Constructii miniere subterane: pentru personal; 

gari si remize; statii de pompare; statii de compresoare; 

canale pentru aeraj; buncare; suitori-coborâtori etc 

111 

9.2.1.12. Coşuri de fum şi turnuri de răcire   112 

9.2.1.13. Iazuri pentru decantarea sterilului 113 

9.2.1.14. Camere de fum, de desprăfuire, de uscare 114 

9.2.1.15. Lucrări de construcţii de decopertă pentru 

exploatari miniere 
115 

9.2.1.16. Poligoane de încercări experimentale în aer liber 

sau în încaperi închise 
116 

9.2.1.17. Alte construcţii industriale neregăsite în cadrul 

subgrupei 9.2.1. 
117 

  

Grupa  

9.2.2. Constructii agricole  2 

Subgrupa  

9.2.2.1. Cladiri agrozootehnice 21 

9.2.2.2. Constructii agricole usoare (baraci, 

magazii,soproane, cabane) 
22 

9.2.2.3. Depozite de îngrasaminte minerale sau naturale 

(constructii de compostare) 
23 

9.2.2.4. Silozuri pentru furaje 24 

9.2.2.5. Silozuri pentru depozitarea si conservarea cerealelor 25 

9.2.2.6. Patule pentru depozitarea porumbului 26 

9.2.2.7. Constructii pentru cresterea animalelor si pasarilor, 

padocuri 
27 



9.2.2.8. Helestee, iazuri, bazine; ecluze si ascensoare; 

baraje; jgheaburi etc. pentru piscicultura 
28 

9.2.2.9. Terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole 29 

9.2.2.10 Sere, solarii, rasadnite si ciupercarii 210 

9.2.2.10.1. Sere, solarii, rasadnite si ciupercarii 

din zidarie, beton, metal sau lemn si sticla 
21010 

9.2.2.10.2. Sere, solarii, rasadnite si ciupercarii 

constructie usoara din lemn si folie din masa plastica 

21020 

9.2.2.11. Alte constructii agricole neregasite în cadrul 

subgrupei 9.2.2. 
211 

  

Grupa  

 9.2.3. Construcţii pentru transporturi poştă şi 

telecomunicaţii  
3 

Subgrupa  

9.2.3.1. Clădiri pentru transporturi: autogări, gări, staţii 

pentru metrou, aeroporturi, porturi, hangare, depouri, garaje, 

ateliere, în afară de clădiri uşoare cu structură metalică 

31 

9.2.3.1.1. Clădiri pentru transporturi: clădiri 

uşoare cu structură metalică 
3110 

9.2.3.2. Infrastructură pentru transport feroviar cu: 32 

9.2.3.2.1. Infrastructură pentru transport feroviar 

cu ecartament normal si larg 
3210 

9.2.3.2.2. Infrastructură pentru transport feroviar 

cu ecartament normal pentru metru 
3220 

9.2.3.2.3. Infrastructură pentru transport feroviar 

cu ecartament ingust , inclusiv forestier 
3230 

 9.2.3.2.4. Infrastructură si statii de tramvaie 3240 

9.2.3.4. Reţele electrice de contact pentru tracţiune electrică 

: 
34 

9.2.3.4.1. Reţele electrice de contact pentru 

tracţiune electrică pentru linii de cale ferată 
3410 

9.2.3.4.2. Reţele electrice de contact pentru 

tracţiune electrică pentru linii de tramvaie şi troleibuze 

3420 

9.2.3.4.3. Reţele electrice de contact pentru 

tracţiune electrică pentru linii de cale ferată minieră 

3430 



9.2.3.5. Construcţii pentru transport feroviar: peroane; 

treceri de nivel; port-gabarit; cheiuri de încărcare-

descărcare; pentru alimentare şi revizie locomotive; canale 

de coborât osii; fundaţii de plăci turnante şi pod basculă; 

canale de zgură etc               

35 

9.2.3.6. Aparate de cale 36 

9.2.3.7. Infrastructură drumuri (publice, industriale, 

agricole), alei, străzi şi autostrăzi, cu toate accesoriile 

necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne 

de circulaţie): 

37 

9.2.3.7.1.  Infrastructură drumuri (publice, 

industriale, agricole), alei, străzi şi autostrăzi, cu toate 

accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, 

marcaje, semne de circulaţie) cu îmbrăcăminte din balast, 

pământ stabilizat sau macadam  

3710 

9.2.3.7.2.  Infrastructură drumuri (publice, 

industriale, agricole), alei, străzi şi autostrăzi, cu toate 

accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, 

marcaje, semne de circulaţie)cu îmbrăcăminte din beton 

asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă                                

3720 

9.2.3.7.3. Infrastructură drumuri (publice, 

industriale, agricole), alei, străzi şi autostrăzi, cu toate 

accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, 

marcaje, semne de circulaţie) cu îmbrăcăminte din beton de 

ciment 

3730 

9.2.3.7.4. Infrastructură drumuri forestiere 3740 

9.2.3.8. Piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare 

pentru avioane şi autovehicole. Construcţii aeroportuare 
38 

9.2.3.9. Cheiuri, estacade şi docuri pentru nave 39 

9.2.3.10. Cale pentru montarea şi lansarea navelor 310 

9.2.3.10.1. Cale pentru montarea şi lansarea 

navelor: File din lemn 
31010 

9.2.3.10.2. Cale pentru montarea şi lansarea 

navelor: File din beton, beton armat 
31020 

9.2.3.11. Canale pentru navigaţie 311 

9.2.3.12. Construcţii accesorii pentru transport rutier,  

aerian, naval    
312 



9.2.3.13. Linii de funiculare pentru exploatări miniere şi 

industriale                                          
313 

9.2.3.13.1. Linii de funiculare pentru exploatări 

miniere şi industriale pe stâlpi din lemn                                        
31310 

9.2.3.13.2. Linii de funiculare pentru exploatări 

miniere şi industriale pe stâlpi din metal sau beton armat 

31320 

9.2.3.14. Linii funiculare pentru personal; staţii şi construcţii 

de protecţie 
314 

9.2.3.14.1. Linii funiculare pentru personal; staţii 

şi construcţii de protecţie cu telecabine, telegondole sau 

teleschiuri 

31410 

9.2.3.14.2. Linii funiculare pentru personal; staţii 

şi construcţii de protecţie multilifturi pentru schi 
31420 

9.2.3.15. Linii funiculare forestiere de tip uşor 315 

9.2.3.16. Planuri înclinate supraterane 316 

9.2.3.17. Poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru 

transporturi feroviare şi rutiere; viaducte 
317 

9.2.3.17.1. Poduri, podeţe, pasarele şi viaducte 

pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte din lemn 

31710 

9.2.3.17.2. Poduri, podeţe, pasarele şi viaducte 

pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte din 

zidarie, beton armat sau metal 

31720 

9.2.3.18. Tunele 318 

9.2.3.19. Clădiri pentru poştă, telecomunicaţii: centrale 

telefonice, staţii de emisie radio, studiouri pentru radio, 

televiziune etc 

319 

9.2.3.20. Linii şi cabluri aeriene de telecomunicaţii (stâlpi, 

circuite, cabluri, traverse, console etc)       
320 

9.2.3.21. Reţele şi canalizaţii subterane de comunicaţii 

urbane şi interurbane, în afară de suport de transmisiuni de 

telecomunicaţii pe  sisteme de cabluri cu fibră optică 

(submarine, subfluviale)                   

321 

9.2.3.21.1. Suport de transmisiuni de 

telecomunicaţii pe  sisteme de cabluri cu fibră optică 

(submarine, subfluviale) 

32110 

9.2.3.22. Platforme, turnuri şi piloni metalici pentru antene 

de radiotelefonie, telefonie mobilă, radio şi TV 
322 



9.2.3.23. Cabine telefonice 323 

9.2.3.24. Construcţii uşoare pentru transporturi şi 

telecomunicaţii (barăci, magazii, şoproane, cabane)                                                            
324 

9.2.3.25. Alte constructii pentru transporturi, posta si 

telecomunicatii neregasite in cadrul subgrupei 9.2.3. 
325 

  

Grupa  

 9.2.4. Construcţii hidrotehnice   4 

Subgrupa  

9.2.4.1. Baraje şi construcţii accesorii baraje (ecluze, 

deversoare, porturi şi fronturi de aşteptare, disipatoare de 

energie, goliri de fund, canale de derivaţie) 

41 

9.2.4.2. Diguri (de apărare; de compartimentare; de dirijare 

a curenţilor), consolidări de maluri, praguri; pinteni; 

anrocamente şi căsoaie; cleonaje:              

42 

9.2.4.2.1. Diguri (de apărare, de 

compartimentare, de dirijare a curenţilor);  consolidări de 

maluri; praguri; pinteni; anrocamente şi căsoaie;  cleonaje 

din fascine, lemn cu bolovan sau piatra 

4210 

9.2.4.2.2. Diguri (de apărare; de 

compartimentare; de dirijare a curenţilor), consolidări de 

maluri, praguri; pinteni; anrocamente şi căsoaie; cleonaje 

din piatra bruta, blocuri de beton, zidarie de piatra, beton 

armat 

4220 

9.2.4.3. Canale de aducţiune 43 

9.2.4.4. Pereuri 44 

9.2.4.5. Construcţii hidrotehnice, hidrometrice, 

hidrometeorologice, oceanografice, platforme meteorologice 

în afară de constructii usoare 

45 

9.2.4.5.1. Construcţii hidrotehnice, hidrometrice, 

hidrometeorologice, oceanografice, platforme 

meteorologice 

4510 

9.2.4.6 Lacuri artificiale de acumulare 46 

9.2.4.7. Alte constructii hidrotehnice neregasite in cadrul 

grupei 9.2.4. 
47 



  

Grupa  

9.2.5. Construcţii pentru afaceri, comerţ, depozitare  5 

Subgrupa  

 9.2.5.1. Centre de afaceri  51 

 9.2.5.2. Clădiri comerciale pentru depozitare-

comercializare şi distribuţie. Magazine 
52 

9.2.5.3. Construcţii pentru depozitarea mărfurilor de larg  

consum, a mărfurilor industriale, a materialelor de 

construcţii şi a produselor agricole 

53 

 9.2.5.4. Construcţii pentru depozitarea şi comercializarea  

produselor petrolifere (benzinării etc.).           

54 

9.2.5.5. Construcţii pentru depozitarea şi comercializarea  

produselor petrolifere (benzinării etc.).           
55 

9.2.5.6. Silozuri pentru cărbuni, materiale pulverulente 

(ciment, var, pentru agregate minerale, minereuri, ipsos) etc.                                                  
56 

9.2.5.7. Rezervoare şi bazine pentru depozitare, în afară de 

rezervoare pentru depozitare cu protecţie catodică 
57 

9.2.5.7.1. Rezervoare pentru depozitare cu 

protecţie catodică 
5710 

9.2.5.8. Depozite frigorifice pentru alimente. Gheţării 58 

9.2.5.9. Platforme pentru depozitare şi activităţi comerciale 59 

9.2.5.10. Tancuri, rezervoare, bidoane şi butoaie pentru 

depozitarea băuturilor 
510 

 9.2.5.11. Tancuri, rezervoare, bidoane şi butoaie pentru 

depozitarea băuturilor 
511 

9.2.5.12. Construcţii uşoare pentru afaceri, comerţ, 

depozitare (barăci, magazii, şoproane etc.)       
512 

9.2.5.13. Camere de tezaur pentru depozitarea valorilor şi 

datelor 
513 

9.2.5.14. Alte construcţii pentru afaceri, comerţ, depozitare 

neregăsite în cadrul subgrupei 9.2.5.    
514 

  

Grupa  

9.2.6. Construcţii de locuinţe şi social-culturale  6 

Subgrupa  



9.2.6.1. Clădiri de locuit, hoteluri şi cămine, în afară de 

clădiri pentru locuinţe sociale, moteluri şi  cămine amplasate 

în centre industriale. WC publice 

61 

9.2.6.1.1. Clădiri pentru locuinţe sociale, moteluri 

şi  cămine amplasate în centre industriale. WC publice 

6110 

9.2.6.2. Construcţii pentru învăţământ; ştiinţă; cultură şi 

artă; ocrotirea sănătăţii; asistenţă socială cultură fizică şi 

agrement, în afară de case de sănătate, băi publice şi baze de 

tratament 

62 

9.2.6.2.1. Case de sănătate, băi publice şi baze de 

tratament 
6210 

9.2.6.3. Împrejmuiri din: 63 

9.2.6.3.1. Împrejmuiri din lemn 6310 

9.2.6.3.2. Împrejmuiri din zidarie, beton armat, 

metal 
6320 

9.2.6.4. Clădiri administrative 64 

9.2.6.5. Construcţii pentru centrale termice şi puncte  

termice     
65 

9.2.6.6. Construcţii suport pentru panouri de afişare şi 

publicitate 
66 

9.2.6.7. Construcţii pentru turnuri de ceas, turnuri de pază şi 

alte amenajări asemănătoare 
67 

 9.2.6.8. Alte construcţii de locuinţe şi social-culturale 

neregăsite în cadrul subgrupei 9.2.6.   
68 

  

Grupa  

9.2.7. Construcţii pentru transportul energiei electrice  7 

Subgrupa  

9.2.7.1. Reţele de alimentare, de iluminat şi linii de  

transport a energiei electrice:                         
71 

9.2.7.1.1. Reţele de alimentare, de iluminat şi linii 

de  transport a energiei electrice aeriene pe stâlpi din lemn                                             

7110 

9.2.7.1.2. Reţele de alimentare, de iluminat şi linii 

de  transport a energiei electrice aeriene pe stâlpi metalici 

sau din beton armat                         

7120 

9.2.7.1.3. Reţele de alimentare, de iluminat şi linii 

de  transport a energiei electrice subterane 
7130 



9.2.7.2. Instalaţii electrice de forţă:                      72 

 9.2.7.2.1. Instalaţii electrice de forţă aeriene sau 

aparente                     
7210 

9.2.7.2.2. Instalaţii electrice de forţă îngropate                      7220 

9.2.7.2.3. Instalaţii electrice de forţă în tub, canal 

sau tunel de protecţie                      
7230 

9.2.7.3. Alte construcţii pentru transportul energiei electrice 

neregăsite în cadrul subgrupei 9.2.7. 
73 

  

Grupa  

9.2.8. Construcţii pentru alimentare cu apă, canalizare şi 

îmbunătăţiri funciare  
8 

Subgrupa  

 9.2.8.1. Puţuri săpate sau forate 81 

9.2.8.2. Drenuri pentru alimentări cu apă 82 

9.2.8.3. Captări şi prize de apă 83 

9.2.8.4. Canale pentru alimentare cu apă şi evacuarea apelor 84 

9.2.8.5. Galerii pentru alimentare cu apă şi evacuarea apelor 85 

9.2.8.6. Conducte pentru alimentare cu apă, inclusi 

traversările; reţele de distribuţie. Galerii  subterane pentru 

instalaţii tehnico-edilitare 

86 

 9.2.8.7. Conducte pentru canalizare, în afară de conducte 

tehnologice pentru ape acide 
87 

9.2.8.7.1. Conducte tehnologice pentru ape acide 8710 

9.2.8.8. Staţii de tratare, de neutralizare şi de epurare a 

apelor  
88 

9.2.8.9. Castele de apă  89 

9.2.8.10. Iazuri de depozitare; paturi de uscare a nămolului; 

câmpuri de irigare şi infiltrare, în afară de canale de irigaţii 
810 

9.2.8.10.1. Canale de irigaţii  81010 

9.2.8.11. Rezervoare din beton armat pentru înmagazinarea   

apei 
811 

9.2.8.12. Staţii de pompare şi separare a apei în afară de 

staţii de pompare plutitoare                      
812 

9.2.8.12.1. Staţii de pompare plutitoare                      81210 

9.2.8.13. Construcţii şi instalaţii tehnologice pentru  

alimentare cu apă şi canalizare  
813 

9.2.8.14. Construcţii uşoare (barăci, magazii, şoproane, etc.)                                                814 



 9.2.8.15. Alte construcţii pentru alimentare cu apă, 

canalizare şi îmbunătăţiri funciare neregăsite în cadrul 

subgrupei 9.2.8.    

815 

  

Grupa  

9.2.9. Construcţii pentru transportul şi distribuţia  

petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului 

comprimat şi pentru termoficare 

9 

Subgrupa  

 9.2.9.1. Conducte magistrale pentru transportul produselor 

petrolifere, gazelor şi a lichidelor industriale, inclusiv 

traversările şi instalaţiile tehnologice în afară de conducte 

magistrale pentru transportul produselor petroliere prevăzute 

cu protecţie catodică 

91 

9.2.9.1.1. Conducte magistrale pentru transportul 

produselor petroliere prevăzute cu protecţie catodică 

9110 

9.2.9.2. Conducte de termoficare 92 

9.2.9.2.1. Conducte de termoficare aeriene sau în 

canale de protecţie vizitabile 
9210 

9.2.9.2.2. Conducte de termoficare în canale 

nevizitabile 
9220 

9.2.9.3. Conducte, branşamente şi instalaţii tehnologice 

pentru distribuţia gazelor, produselor petroliere şi a 

lichidelor industriale, apă sărată, din exteriorul şi interiorul 

construcţiilor 

93 

 9.2.9.4. Alte construcţii pentru transportul şi distribuţia 

petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat 

şi pentru termoficare, neregăsite în cadrul subgrupei 9.2.9 

94 

  

Grupa  

 9.2.10. Alte construcţii neregăsite în cadrul grupei 9.2 10 

 

 

 

 



 

 

 

 

N5: Nomenclator stare cladiri 
 

Semnificatie          Valoare 

Cladiri foarte bune         FB 

Cladiri bune          BN 

Cladiri satisfacatoare         ST 

Cladiri insalubre         IS 

Ruine           XX 

Alte stari decat cele enumerate       AS 

 

N6: Nomenclator tip entitate 
       

Semnificatie          Valoare 

Persoana fizica           F 

Persoana juridica           J 

 

 

 

N7: Nomenclator categorie entitate 
       

Semnificatie          Valoare 

Persoana fizica           PFZ 

Persoana fizica ce desfasoara activitati producatoare de venituri     PFA 

Institutie publica centrala          IPC 

Institutie publica locala          IPL 

Regie autonoma           RGA 

Societate comerciala; Societate/companie nationala      SOC 

Institut de cercetare - dezvoltare         ICD 

Societate cooperatista          SCO 

Asociatie; Fundatie           ASF 

Alta entitate decât cele enumerate         AEN 



 

 

 

 

 

 

N8: Nomenclator Tari 

 
Semnificatie Valoare 

Afghanistan 502 

Africa de Sud 201 

Albania 101 

Algeria 202 

Andorra 102 

Angola 203 

Antigua şi Barbuda 301 

Arabia Saudită 503 

Argentina 401 

Armenia 803 

Australia 601 

Austria 105 

Azerbaidjan 804 

Bahamas 303 

Bahrain 504 

Bangladesh 547 

Barbados 304 

Belarus 805 

Belgia 106 

Belize 318 

Benin 217 

Bhutan 549 

Birmania (Mynmar) 505 

Bolivia 402 

Bosnia-Herţegovina 806 

Botswana 207 

Brazilia 403 

Brunei 507 



Bulgaria 108 

Burkina Faso 259 

Burundi 208 

Cambogia 509 

Camerun 209 

Canada 306 

Capul Verde 211 

Chile 404 

China 511 

Ciad 212 

Cipru 512 

Coasta de Fildeş 213 

Columbia 405 

Comore 214 

Congo 215 

Congo (R.D.) 993 

Coreea de Nord 513 

Coreea de Sud 514 

Costa Rica 308 

Croaţia 811 

Cuba 309 

Danemarca 110 

Djibouti 250 

Dominica 311 

Ecuador 406 

Egipt 204 

El Salvador 327 

Elveţia 111 

Emiratele Aarabe Unite 548 

Eritrea 813 

Estonia 814 

Etiopia 218 

Federaţia Rusă 172 

Fiji 605 

Filipine 515 

Finlanda 113 

Franţa 114 

Gabon 219 

Gambia 220 



Georgia 815 

Germania 816 

Ghana 221 

Grecia 118 

Grenada 312 

Guatemala 315 

Guineea 222 

Guineea Bissau 224 

Guineea Ecuatorială 223 

Guyana 408 

Haiti 316 

Honduras 317 

Hong Kong 516 

India 517 

Indonezia 518 

Insulele Marshall 828 

Insulele Samoa 621 

Insulele Solomon 622 

Iordania 519 

Irak 520 

Iran 521 

Irlanda 119 

Islanda 120 

Israel 522 

Italia 121 

Jamaica 319 

Japonia 523 

Kazakhstan 821 

Kenya 226 

Kiribati 823 

Kuwait 525 

Kyrgyzstan 822 

Laos 526 

Lesotho 227 

Letonia 824 

Liban 527 

Liberia 228 

Libia 229 

Liechtenstein 123 



Lituania 825 

Luxemburg 124 

Macedonia 826 

Madagascar 231 

Malawi 230 

Malaysia 529 

Maldive 530 

Mali 232 

Malta 125 

Marea Britanie 103 

Maroc 233 

Mauritania 235 

Mauritius 234 

Mexic 321 

Micronesia 830 

Monaco 127 

Mongolia 531 

Mozambic 236 

Muntenegru 841 

Namibia 251 

Nauru 609 

Nepal 533 

Nicaragua 323 

Niger 237 

Nigeria 238 

Norvegia 128 

Noua Zeelandă 615 

Olanda 129 

Oman 534 

Pakistan 535 

Palau 842 

Palestina 999 

Panama 324 

Papua Noua Guinee 614 

Paraguay 410 

Peru 411 

Polonia 130 

Potugalia 131 

Qatar 524 



Rep. Cehă 808 

Rep. Centrafricană 210 

Rep. Dominicană 310 

Rep. Moldova 703 

România 132 

Ruanda 242 

Saint Kitts şi Nevis 328 

Saint Vicent şi Grenadine 331 

San Marino 155 

Santa Lucia 329 

Sao Tome şi Principe 247 

Senegal 244 

Serbia 184 

Seychelles 245 

Sierra Leone 248 

Singapore 537 

Siria 538 

Slovacia 831 

Slovenia 832 

Somalia 249 

Spania 156 

Sri Lanka 510 

SUA 337 

Sudan 252 

Sudanul de Sud 261 

Suedia 157 

Suriname 412 

Swaziland 253 

Tadjikistan 173 

Tanzania 255 

Thailanda 539 

Timorul de Est 552 

Togo 256 

Tonga 624 

Trinidad şi Tobago 333 

Tunisia 257 

Turcia 541 

Turkmenistan 833 

Tuvalu 606 



Ucraina 175 

Uganda 258 

Ungaria 159 

Uruguay 413 

Uzbekistan 176 

Vanuatu 612 

Vatican 161 

Venezuela 414 

Vietnam 542 

Yemen 544 

Zambia 260 

Zimbabwe 241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N9: Nomenclator Judete 

 
Semnificatie Valoare Semnificatie Valoare 

Alba 1 Ilfov 23 

Arad  2 Maramures 24 

Arges 3 Mehedinti 25 

Bacau  4 Mures 26 

Bihor 5 Neamt 27 

Bistrita - Nasaud 6 Olt 28 

Botosani 7 Prahova 29 

Brasov  8 Satu Mare 30 



Braila  9 Salaj 31 

Buzau  10 Sibiu  32 

Caras-Severin 11 Suceava 33 

Calarasi 51 Teleorman 34 

Cluj 12 Timis 35 

Constanta  13 Tulcea 36 

Covasna 14 Vaslui 37 

Dambovita 15 Valcea 38 

Dolj 16 Vrancea 39 

Galati  17 Municipiul Bucuresti 40 

Giurgiu  52     

Gorj 18     

Harghita 19     

Hunedoara 20     

Ialomita 21     

Iasi  22     

 

N10: Nomenclator Sector 
 

Semnificatie Valoare 

Sector 1 01 

Sector 2 02 

Sector 3 03 

Sector 4 04 

Sector 5 05 

Sector 6 06 

 

 

 

Validari suplimentare 
 

Validare Formula Tip mesaj 

V1  valInvTrnDest =  valInvTrnFols = valInvParclFols, pt identif=0 ATT 



V2  valContTrnDest =  valContTrnFols = valContParclFols, pt identif=0 ATT 

V3 valInv= valInvTrnDest +  valInvCons pt identif=0 ATT 

V4 valCont =  valContTrnDest +  valContCons pt identif=0 ATT 

V5 suprTrnDestUtilzEnt =  suprTrnFolsUtilzEnt = suprParclUtilzEnt pt identif=0 ATT 

V6 suprTrnDestUtilzInsPub =  suprTrnFolstUtilzInsPub =  suprParclUtilzInsPub pt identif=0 ATT 

V7 suprTrnDestUtilzAltaEnt =  suprTrnFolsUtilzAltaEnt =  suprParclUtilzAltaEnt pt identif=0 ATT 

V8 suprTrnDestNeUtilz = suprTrnFolsNeUtilz = suprParclNeUtilz pt identif=0 ATT 

V9 suprTerenUtiliz = suprTrnDestUtilzEnt =  suprTrnFolsUtilzEnt = suprParclUtilzEnt pt identif=0 ATT 

V10 suprConsUtiliz = suprConsFolsUtilzEnt pt identif=0 ATT 
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