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I. Preliminarii 

Cadastru general, se prezintă ca o unitate de curs fundamentală a cadastrului, necesară a fi cunoscută de 

toşi cei care studiază geodezia, indiferent de domeniul în care se specializează, precum şi de cei care se 

specializează în domeniul organizării şi funcţionării cadastrului.  

Disciplina “Cadastru general” invită la formarea, încă de la inceputul studiilor, a unei atitudini ştiintifice cu 

privire la executarea înregistrărilor bunurilor imobile şi lucrărilor cadastrale ce va contribui la formarea de 

tehnician în spiritul celor mai democratice concepţii privind rolul, funcţiile şi mecanismele bazei de date 

textuale şi grafice. 

Într-o societate se produc schimbări continui în situaţia bunurilor imobile, privind forma, mărimea, 

folosinţa şi situaţia juridica a lor, ca o consecinţă a activităţilor omeneşti, a tranzacţiilor de pe piaţa 

imobiliară sau acţiuni ale naturii. 

Cadastru bunului imobil, ca sistem de inventariere şi evidenţă a bunurilor imobile dintr-o societate, are un 

rol hotărâtor în sesizarea, cunoaşterea şi prezentarea evoluţiei acestor schimbări, privind forma, mărimea 

sau apartenenţa acestora. 

 

Pentru specialitatea „Geodezie Topografie şi Cartografiere”, disciplina dată, este obligatorie şi de bază la 

formarea profesională a tânărului specialist în domeniul geodeziei.  

La studierea disciplinei date sunt necesare cunoştinţe din domeniul, geografiei, matematicii, F.02.O.009 

Desen topografic, S.02.A.024 Desen tehnic, G.01.O.001 Tehnologii informaţionale aplicate în domeniu de 

specialitate, S.03.A.026  Hărți și planuri topografice, G.03.L.038 Software INVENTORY etc. 

 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Dezvoltarea învăţământului din domeniul geodeziei şi cadastrului s-a impus din necesităţi economice şi 

ştiinţifice existente astăzi în lume şi mai ales în ţara noastră.  

Astăzi cadastrul prin sistemul său informaţional deserveşte piaţa imobiliară şi sistemul fiscal a ţării, tot odată 

ocroteşte şi dreptul de proprietate. În conlucrare cu alte domenii, cadastrul general devine o verigă 

importantă a economiei moderne, actuale. 

În cadrul disciplinei “Cadastru general” se studiază metodele de evaluare a bunurilor imobile, legislaţia, acte 

normative, instrucţiuni ce ţin de activitatea din domeniul cadastrului, conţinutul planurilor geometrice şi 

cadastrale, elaborarea planului cadastral digital, identificarea bunurilor imobile, actualizarea planurilor 

cadastrale, formarea bunurilor imobile etc.  

Pentru realizarea cu succes a curriculumului, este necesar să se creeze un mediu educaţional adecvat, calitativ 

şi productiv, centrat pe elev, care se va baza pe următoarele principii de organizare a formării profesionale: 

- crearea unui mediu de învăţare autentic, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însuşirea de 

cunoştinţe, formare de deprinderi şi de competenţe personale şi profesionale; 

- îmbinarea aspectelor de natură teoretică şi cultivarea unor abilităţi legate de realităţile activităţilor 

din domeniul cadastrului; 

- structura demersurilor educaţionale pe concepţia „învaţă acţionând” şi dezvoltarea unor dexterităţi 

de ordin practic; 

- valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativităţii. 

-  
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III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

Competențele profesionale ale viitorului absolvent evidențiază capacitatea de a integra cunoștințele 
teoretice cu deprinderile practice în realizarea activității profesionale și a obține performanțe descrise în 
calificarea profesională. Astfel disciplina ,,Cadastru general’’ formează următoarele competențe 
profesionale specifice:  

CS1.  Interpretarea fundamentelor cadastrului general.  

CS2 Identificarea informaţiei cadastrale. 
CS3 Înregistrarea bunurilor imobile. 
CS4 Evaluarea bunului imobil şi a terenurilor. 
CS5 Desluşirea şi aplicarea legislaţiei cadastrale. 
CS6 Executarea şi realizarea părţii tehnice a cadastrului general. 

 
 

IV. Administrarea disciplinei 

 

 
Codul 
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Denumirea 

disciplinei 

Se
m

es
tr

u
l 

Numărul de ore 

M
o

d
al

it
at

e
a 

d
e

 e
va

lu
ar

e
 

N
u

m
ăr

u
l d

e
 

cr
e

d
it

e 

    

Total 

Contact direct Lucrul 

individual 
Prelegeri Practic/ 

Seminar 

F.03.O.010 

 

Cadastru general III 120 50 25 45 Exame

n 

4 

 

 

V. Unităţile de învăţare  

 

Unităţi de competenţă (UC) Unităţi de conţinut 

1. Fundamente ale cadastrului general 

UC1.1 Interpretarea 
fundamentelor cadastrului 
general. 

 
 
 
 
 

 UC1.1.1 Noţiuni întroductive ale cadastrului general. 
UC1.1.2 Funcţiile şi scopul cadastrului general. 
UC1.1.3 Conţinutul şi principiile cadastrului general. 
UC1.1.4 Subiectul şi structura instituţională a cadastrului general. 
UC1.1.5 Obiectul şi categoriile de destinaţie a terenurilor. 
UC1.1.6 Dezvolatrea cadastrului general în Republica Moldova. 
UC1.1.7Dezvoltarea cadastrului general în Româmia şi alte ţări ale 

Uniunii Europene. 
 

2. Sistemul informaţional al cadastrului general 

UC2.1 Identificarea informaţiei 

cadastrale. 

UC2.1.1 Noţiuni întroductive a Sistemul informaţional al Cadastrului. 
UC2.1.2  Informaţia cadastrală – forma, conţinutul, metodele de 

acumulare. 
UC2.1.3 Structura teritorial – cadastrală a Republicii Moldova. 
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3. Înregistrarea bunurilor imobile 

UC3.1 Înregistrarea bunurilor 
imobile. 

 

 UC3.1.1 Conceptul înregistrărilor bunurilor imobile. 
UC3.1.2Registrul bunurilor imobile. 
UC3.1.3 Documentele de drept. Înregistrarea altor drepturi reale. 
UC3.1.4 Metode de înregistrare a bunurilor imobile şi a drepturilor 

asupra lor.  
UC3.1.5 Modul de furnizare a informaţiei din cadastru. 

4. Partea economică şi juridică a cadastrului general 

UC4.1Evaluarea bunului imobil 
şi a terenurilor. 

 
UC4.2  Desluşirea şi aplicarea 

legislaţiei cadastrale. 

UC4.1.1 Metodele de evaluare a bunurilor imobile. 
UC4.1.2 Metodele de evaluare a terenurilor. 
UC4.2.1 Baza legislativă din domeniul cadastrului. 
UC4.2.2 Instrucţiunile aplicate în domeniul cadastrului. 

5. Partea tehnică a cadastrului general 

UC3.1 Executarea şi realizarea 
părţii tehnice a cadastrului 
general. 

 

 

UC3.1.1 Partea tehnică a cadastrului. 
UC3.1.2 Tipuri de hotare.  

UC3.1.3 Planul geometric şi cadastral. 
UC3.1.4 Calculul suprafeţelor. 
UC3.2.1 Actualizarea planului cadastral. 
UC3.2.3 Identificarea bunurilor imobil. 
UC3.2.4 Planul cadastral digital.  
UC3.2.5Formarea bunurilor imobile. 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr. 
crt. 

 

Unități de învățare Numărul de ore 

Total Contact direct Lucrul 
Individual Preleger

i 
Practică/ 
Seminar 

1.  Fundamente ale cadastrului general. 16 10 - 6 

2.  Sistemul informational al cadastrului.   6 - 6 

3.  Înregistrarea bunurilor imobile. 30 12 8 10 

4.  Partea economică şi juridică a cadastrului 
general.  

14 4 4 6 

5.  Partea tehnică a cadastrului general. 48 18 13 17 

 TOTAL 120 50 25 45 
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VII. Studiul individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat Modalităţi de 
evaluare 

Termeni de 
realizare 

1 2 3 4 

1. Fundamente ale cadastrului general 

1.1 Clasificvarea       
      fondului funciar. 

Fişa cadastrală Prezentarea fişei 
cadastrale 

Săptămâna 2 

2. Sistemul informational al cadastrului 

2.1 Clasificarea şi atribuirea 
numerelor cadastrale. 

- Desenarea schemelor de 
numerotare a sectoarelor şi 
parcelelor cadastrale. 

- Referat  

-Prezentarea 
schemelor 

 
-Susţinerea 
referatului                                                                                                                                                                                                         

Săptămâna 3 

2.2 Registrele Sistemului 
informational al cadastrului 
general. 

-Referat 
-scheme 
-diagrame  

-Susţinerea 
referatului 

- derularea: schiţelor 
                   

diagramelor 

Săptămâna 4 

2.3 Evaluare curentă. Test  Îndeplinirea testului  Săptămâna 4 

3. Înregistrarea bunurilor imobile 

3.1 Tipurile de înscrieri în 
registrul bunurilor imobile. 
Registratorul. 

-Studiul de caz  

-Referat  

-Prezentarea studiului 
de caz 

-Susţinerea 
referatului                                                                                                                                                                                                         

Săptămâna  
5                                                                               

 

3.2 Procedura de înregistrare a 
bunurilor imobile. Proprietatea în 
condominiu. 

-Registrul bunului imobil 
-scheme 
-diagrame 

Prezentarea: 
registrului, 

                    scheme 
                 diagrame 

Săptămâna 6 

3.3 Exemple de înregistrare a 
bunurilor imobile. 

Sarcini individuale (Studiu 
de caz) 

demonstrare de 
modele 

Săptămâna 7 

3.4 Evaluare curentă Test  Îndeplinirea testului  Săptămâna 7 

4. Partea economică şi juridică a cadastrului general 

4.1 Evidenţa cadastrului bunului 
imobil în scopul impozitării. 

Registrul bunului imobil 
capitolul supliment 

Prezentarea 
registrului bunului 

imobil (capit.- 
supliment) 

Săptămâna 8 

4.2 Legea cadastrului bunului 
imobil. 

Referat  Susţinerea referatului Săptămâna 9 

5. Partea tehnică a cadastrului general 

5.1 Stabilitrea hotarelor unui 
teren din localitate. 

Actul de stabilire a 
hotarului terenului 

Prezenrtarea actului  Săptămâna 10 
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VIII. Lucrările practice recomandate 

1. Întocmirea cererei pentru înregistrarea bunurilor imobile. 

2. Elaborarea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren. 

3. Elaborarea registrului bunului imobil.  

4. Extrasul din registrul bunului imobil. Dosarul cadastral. 

5.  Determinarea preţului normativ al terenului. 

6. Determinarea preţului de piaţă a bunului imobil prin metoda enalizei comparative a 

vînzărilor. 

7. Determinarea suprafeţei de teren prin metoda grafică, semigrafică. 

8. Determinarea suprafeţei unei încăperi de forma dreptunghiulară. 

9. Stabilirea hotarelor în teren.  

10.  Întocmirea planului geometric.  

11. Elaborarea actului de costatare pe tere. 

12. Selectarea straturilor necesare pentru planul cadastral. 

13. Proiecte de formare a bunului imobil prin separare. 
 

 

 

 

 

 

5.2 Conţinutul planului 
geometric. 

Investigaţie 
Planul geometric  

-Prezentarea planului 
geometric 
-Comunicări  

Săptămâna 11 

5.3 Modul de actualizare a 
planului cadastral. 

Actul de constatare pe 
teren 

Prezenrtarea actului Săptămâna 1 

1 2 3 4 

5.4 Sistematizarea straturilor 
informaţionale a planului 
cadastral. 

Sarcini individuale (Studiu 
de caz) 

demonstrare de 
modele 

Săptămâna 13 

5.5 Transpunerea coordonatelor 
în teren. 

Demonstrarea transpunerii Prezentare şi 
comunicare 

Săptămâna 14 

5.6 Lucrări de formare a bunului 
imobil. 

Sarcini individuale (Studiu 
de caz) 

Prezentarea 
proiectelor 

Săptămâna 15 

5.7 Evaluare sumativă Test Îndeplinirea testului Săptămâna 15 
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IX. Sugestii metodologice 

 
Disciplina „Cadastru general” posedă un pronunțat caracter aplicativ și presupune accentuarea dimensiunii 
acționale în formarea profesionalităţii elevului.  
Procesul de predare-învatare a disciplinei „Cadastru general” se produce în baza unei abordări strategice. 
Predarea cursului implică gândire strategică şi creativă, care face posibilă stăpânirea cu succes a situaţiilor 
de învăţare.   
Prin definire, conceptul de strategie didactică este privit ca mod integrativ de abordare şi acţiune a tuturor 
resurselor (forme, metode, mijloace tehnice) şi a principiilor didactice de utilizare a acestora în procesul de 
vehiculare a conţinuturilor în vederea dezvoltării/formării competenţelor generale şi specifice disciplinei.   
Competenţele specifice pe care elevul le va dobândi odata cu finalizarea învăţării  disciplinei „Cadastru 
general” se vor forma  prin parcurgerea unor paşi intermediari, reprezentaţi de anumite obiective derivate, 
numite obiective operaţionale. Acestea  vor arăta  cu precizie şi claritate ce va şti şi ce va putea să facă 
elevul la sfarsitul fiecarei lecţii, vizând un comportament observabil şi direct testabil.  
Centrarea pe elev ca subiect al activităţii instructiv-educative în cadrul disciplinei „Cadastru general”  şi 
orientarea acesteia spre formarea competenţelor specifice presupun respectarea unor exigenţe ale învăţării 
durabile, printre care:  

➢ utilizarea metodelor interactive;  
➢ realizarea diverselor activităţi pentru exersarea competenţelor profesionale 
➢ operarea cu diferite alternative explicative în interpretarea unor fapte, fenomene, procese 

cadastrale, care va contribui in continuare la dezvoltarea unui comportament competitiv şi raţional 
în utilizarea resurselor  disponibile.  

 

Unități de conținut Metode de predare-învățare 

1.1. Noţiuni întroductive ale cadastrului general. 
1.2. Funcţiile şi scopul cadastrului general. 
1.3. Conţinutul şi principiile cadastrului general. 
1.4. Subiectul şi structura instituţională a cadastrului 

general 
1.5. Obiectul şi categoriile de destinaţie a terenurilor. 
1.6. Noţiuni întroductive a Sistemul informaţional al 

Cadastrului. 
1.7. Informaţia cadastrală – forma, conţinutul, metodele 

de acumulare. 
1.8. Conceptul înregistrărilor bunurilor imobile. 

 
Prelegere  
Prelegerea-dezbatere 
conversaţia euristică 
Explicaţia 
Brainstorming-ul 
Ştiu - vreau să ştiu - am învăţat 
Prezentare PowerPoint 

1.1. Dezvolatrea cadastrului general în Republica 
Moldova. 

1.2. Dezvoltarea cadastrului general în Româmia şi alte 
ţări ale Uniunii Europene. 

1.3. Registrul bunurilor imobile. 
1.4. Documentele de drept.  
1.5. Înregistrarea altor drepturi reale. 
1.6. Baza legislativă din domeniul cadastrului. 
1.7. Instrucţiunile aplicate în domeniul cadastrului. 

1.8. Partea tehnică a cadastrului. 

conversaţia euristică 
Explicaţia 
Ştiu - vreau să ştiu - am învăţat 
Metode de simulare. 
studiului de caz 
Prezentare PowerPoint 
Exerciţiul 
Problematizarea 
Metoda dezbaterilor. 
Activitate în grup 

1.1. Metode de înregistrare a bunurilor imobile şi a 
drepturilor asupra lor. 

1.2.  Modul de furnizare a informaţiei din cadastru. 
1.3. Metodele de evaluare a bunurilor imobile. 

Metoda activităţii cu fişele 
Metode de simulare. 
studiului de caz 
Metoda proiectelor. 
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1.4. Metodele de evaluare a terenurilor. 
1.5. Tipuri de hotare.  
1.6. Planul geometric şi cadastral. 
1.7. Calculul suprafeţelor. 
1.8. Actualizarea (reambularea) planului cadastral. 
1.9.  Identificarea bunurilor imobil. 
1.10. Planul cadastral digital. 
1.11.  Formarea bunurilor imobile. 

Exerciţiul. 
Demonstraţia. 
Problematizarea 
Metoda dezbaterilor. 
Ciorchinele  
Ieşire în teren (Măsurări) 
Activitate în grup şi individuală 
Prezentare PowerPoint 

Studiul individual ghidat de profesor va fi realizat pentru fiecare unitate de conținut, propunându-le elevilor 

în acest scop sarcini individualizate. Se recomandă aplicarea metodelor interactive de lucru cu elevii, cum ar 

fi studiu de caz, diagrame, referat, comunicarea reciprocă, prezentarea. 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

 
Axarea procesului de învăţare-predare-evaluare pe competenţe presupune efectuarea evaluării pe parcursul 

întregului proces de instruire. Evaluarea continuă va fi structurata în evaluări formative şi evaluări sumative 

(finale). Pornind de la caracterul aplicativ al Curriculumului disciplinar, evaluarea va viza mai mult aspectele 

ce ţin de interpretarea creativă a informaţiilor şi de capacitatea de a rezolva situaţiilor de problemă. 

 Activităţile de evaluare vor fi orientate spre motivarea elevilor şi obţinerea unui feedback continuu, fapt ce 

va permite corectarea operativă a procesului de învăţare, stimulare a autoevaluării şi a evaluării reciproce, 

evidenţierea succeselor, implementarea evaluării selective sau individuale.  Pentru a eficientiza procesele de 

evaluare, inainte de a demara evaluarile, profesorul va aduce la cunostinţa elevilor tematica lucrărilor, 

modul de evaluare (bareme/grile/criterii de notare) şi condiţiile de realizare a fiecărei evaluări.   

Evaluarea curentă/formativă se va realiza prin diverse modalităţi: observarea 

comportamentului elevului, analiza rezultatelor activităţii elevului, discuţia/conversatia, prezentarea 

proiectelor individuale de activitate. Prin evaluarea curentă/formativă, profesorul informează elevul despre 

nivelul de performanţă, îl motivează să se implice în dobindirea competenţelor profesionale.  

Evaluarea sumativă se realizează la finele modulului în baza simulării în atelier a unei situaţii de problemă 

din contexte profesionale variate, care solicită elevului demonstrarea competentei profesionale. Profesorul 

va elabora sarcini, teste prin care vor orienta comportamentul profesional al elevului spre demonstrarea 

sistemului de cunoştinţe şi abilităţi. În acest scop, vor fi clar stabiliţi indicatorii şi descriptorii de performanţă 

ai procesului şi produsului realizat de către elevi.  

Pentru a permite o individualizare a evaluării şi o motivare suplimentară a elevilor, sarcinile de evaluare 

formativă vor fi ierarhizate pe grade de dificultate. Elaborarea itemilor va fi realizată în contextul taxonomiei 

lui Bloom. 

Unităţi de învăţare Procese şi produse pentru măsurarea nivelului de 
formare a competenţei 

Fundamente ale cadastrului general. Fişa cadastrală 

Sistemul informational al cadastrului. Desenarea schemelor de numerotare a sectoarelor şi 
parcelelor cadastrale, scheme, diagrame, referat, test  

Înregistrarea bunurilor imobile. Studiul de caz, referat, registrul bunului imobil, sarcini 
individuale (Studiu de caz), test 

Partea economică şi juridical a cadastrului 
general.  

Registrul bunului imobil capitolul supliment 
Referat 
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Partea tehnică a cadastrului general. Actul de stabilire a hotarului terenului, 
investigaţie, planul geometric, actul de constatare pe 

teren, sarcini individuale (Studiu de caz), demonstrarea 
transpunerii, sarcini individuale (Studiu de caz) 

Nota finală la disciplina “Cadastru general” se constituie ca media aritmetică de la nota curentă şi nota de 
la examen, conform formulei de mai jos: 
Nota finală= 60 % x Nota curentă + 40% x Nota examen 

Nota curentă se calculează ca media aritmetică a notelor obţinute în cadrul orelor  de la contact direct 
(teoretice şi practice), cât şi de la studiul individual ghidat. 

 

XI. Resurse necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

 
Pentru a realiza cu succes formarea competențelor la viitorii specialiști în cadrul disciplinei 
"Cadastru general" trebuie asigurat un mediul de învățare autentic, relevant și centrat pe elev. 
Pentru parcurgerea cursului "Cadastru general" se recomandă utilizarea următoarelor resurse 
material minime: 
❖ Documentaţie de specialitate, manuale, pliante, reviste de specialitate, acte  

        normative, materiale informative cu suport electronic, proiecte, filme etc. 
❖ Fişa cadastrală; 
❖ Tabele; 
❖ Registre a bunurilor immobile; 
❖ Planuri cadastrale şi geometrice; 
❖ Planuri de organizare a teritoriului; 
❖ Proiector; 
❖ Laptop. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

N
r. 

crt 

Denumirea resursei Locul în care poate fi consultată/ 
accesată/ 

1 Constituţia RM din 29.07.94 (art. art.46, 54, 126, 127) Librării, Monitorul Oficial, 

www.justice.md; www.arfc.gov.md 

2 Codul funciar al RM (nr.828-XII din 25.12.1991) Librării, Monitorul Oficial; 
www.justice.md; www.arfc.gov.md 

3 Codul civil al RM (nr.1107-XV din 06.06.2002; 
art.art.284-290, 328-329, 332-337, 344-347, 366-367, 
374-377, 385-395, 424, 428-430, 443-447, 454-455, 470, 
496-511, 1053-1055,1432-1433, 1449, 1458-1459, 1499-
1501, 1517, 1556, 1557, 1560-1575) 

Librării, Monitorul Oficial, 

www.justice.md; www.arfc.gov.md 

4 Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-
cumpărare a pămîntului (nr.1308-XIII din 25.07.1997) 

www.justice.md; www.arfc.gov.md 

http://www.justice.md/
http://www.arfc.gov.md/
http://www.justice.md/
http://www.arfc.gov.md/
http://www.justice.md/
http://www.arfc.gov.md/
http://www.justice.md/
http://www.arfc.gov.md/
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5 Legea cadastrului bunurilor imobile (nr.1543-XIII din 
25.02.1998) // MO, 1998, nr.44-46/318. 

www.justice.md; www.arfc.gov.md 

6 Legea privind formarea bunurilor imobile (nr.354-XV 
din 28.10.2004) // MO, 2004, nr.233-236/999.  

www.justice.md; www.arfc.gov.md 

7 Legea condominiului în fondul locativ (nr.913-XIV din 
30.03.2000) // MO, 2000, nr.130-132/915. 

www.justice.md; www.arfc.gov.md 

8 Instrucţiunea cu privire la modul de elaborare şi 
actualizare a planurilor cadastrale şi geometrice, 
aprobată prin Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi 
Cadastru (nr.107 din 27.05.2003), înregistrată la 
Ministerul Justiţiei cu nr.335 la 26.06.2003 // MO, 2003, 
nr.177-181/229. 

www.justice.md; www.arfc.gov.md 

9 Agenția Relații Funciare și Cadastru: Codul Practic 
privind Formarea bunului Imobil 

www.justice.md; www.arfc.gov.md 

2 exemplare Biblioteca 
Colegiului de Ecologie 

10 I.Botnarenco, Cadastrul în Moldova, 2006, editura 
PONTOS Chişinău, 219p. 

5 exemplare Biblioteca 
Colegiului de Ecologie 

11 I.Botnarenco, Cadastru bunurilor imobile, 2012, 
editura PONTOS Chişinău, 342p. 

15 exemplare Biblioteca Colegiului 
de Ecologie 

12 Vereş I.   Automatizarea lucrărilor topo-geodezice. 

Petroşani.: Editura Universitas, 2006. 

1exemplare Biblioteca  

Colegiului de Ecologie 

13 Cadastru general şi cadastru de specialitate Gheorghe 

Tamaioaga, Daniela Tamaioaga, românia 410 pagini  
2 exemplare 
 Biblioteca Colegiului de Ecologie 

 

http://www.justice.md/
http://www.arfc.gov.md/
http://www.justice.md/
http://www.arfc.gov.md/
http://www.justice.md/
http://www.arfc.gov.md/
http://www.justice.md/
http://www.arfc.gov.md/
http://www.justice.md/
http://www.arfc.gov.md/

