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DOCCAD

Introducere
Aplicatia DocCad este un Sistem de Management al Documentelor (DMS) care permite crearea si
administrarea Documentatiilor Cadastrale conform normelor ANCPI.
Modul de lucru general impune trei faze principale:
- introducerea datelor principale
- introducerea sau generarea relatiilor dintre partile imobilului
- generarea documentelor finale (în format PDF)
Datele comune referitoare la executant, proprietar, proprietate, date cadastrale sunt introduse de
catre operator cu o singura ocazie, pe parcursul întocmirii Documentatiei. Rolul programului este
mentinerea într-o forma structurata, si completarea câmpurilor rezervate din fiecare document
necesar documentatiei în cauza. În acest scop, DOCCAD foloseste sabloane de documente
predefinite în format Adobe PDF. Aceste sabloane au denumiri fixe, si contin câmpuri care se
completeaza automat de catre aplicatie cu informatiile preluate din baza de date DocCad.
Utilizatorul poate edita aceste sabloane sau poate crea altele noi, însa pentru acestea este
necesara instalarea unei aplicatii de editare PDF (neinclus în pachetul DocCad).
Informatiile grafice (schite, planuri) pot fi atasate în forma de fisiere în formate grafice (Raster,
CAD, GIS), urmând ca pe parcursul crearii Documentelor, acestea sa fie înglobate de DOCCAD în
documentatie alaturi de celalte informatii texuale. Dimensionarea si scara imaginii se va genera în
concordanta cu specificatiile din documentatie. La acestea se mai adauga Descrierea Punctului
care poate fi generata împreuna cu schita, Fisa de Calcul, precum si a altor documente externe
(dovezi, cereri, extrase CF, etc.)
Un alt tip de informatii esentiale pentru realizarea Documentatiilor, sunt informatiile cu referinta
geografica, inclusiv relatiile dintre acestea, care pot fi introduse manual, sau în mod automatizat cu
ajutorul programului GIS MapSys 9. În acest caz, planul digital redactat pe straturi constituie baza
de pornire a edificarii bazei de date GIS primare, care se efectueaza cu o singura comanda chiar
din DOCCAD. Cu o alta comanda, datele cadastrale principale (identificatori, suprafete, relatii
dintre partile imobilului) pot fi importate în baza de date a Documentatiei. În cazul în care
documentatia contine stari diferite, un numar mare de elemente sau situatii complexe, aceasta
functionalitate reprezinta un beneficiu real si mai putine posibilitati de eroare, dar este exceptionala
si chiar daca avem de-a face cu o singura parceala, pentru ca în final dispunem de toate datele
necesare generarii P.A.D.-urilor, Calculului suprafetelor si Tabelului de miscare.
O situatie care însa nu poate fi automatizata este tratarea Numerelor Topografice (înca folosite în
unele zone ale tarii), care se poate spune ca au fost acordate si sunt derivate în mod aparent logic
dar total dezorganizat si foarte dificil de urmarit. În acest sens, DOCCAD permite atasarea lor la
partile imobilului asa cum sunt, împreuna cu propunerea de derivare a numerelor.
Având completate operatiile de mai sus, pot fi generate toate documentele începând de la Pagina
de titlu, Fisa de Calcul, PAD-uri, Cererea de Receptie, Tabele etc.) Configuratia documentelor este
desigur indicata de DOCCAD în functie de tipul Documentatiei.
Fisierele apartinând unei Documentatii Cadastrale sunt mentinute într-o structura de directoare
standard. Aceasta structura este generata în mod automat de program într-o forma transparenta,
pregatita pentru arhivare. În orice moment, utilizatorul poate verifica existenta sau lipsa unui
document si poate defini starea unei Documentatii (În Lucru, Predat, Avizat, Respins). Astfel se
poate urmari mai usor stadiul în care se afla Documentatiile, care apar grupate pe ani si tipul
documentatiei chiar în fereastra principala a aplicatiei DOCCAD.
Documentatiile sunt mentinute în Lucrari folosind baze de date Access. Datele persoanelor
introduse pot fi utilizate în toate documentatiile viitoare din acea Lucrare, de aceea se recomanda
crearea unui numar cât mai mic de lucrari (daca e posibil, unul singur). Documentatiile sunt
mentinute în Lucrare în stadiul de executie atins în cadrul ultimului acces, si pot fi reluate în orice
moment. Accesul la date poate fi efectuat de mai multi utilizatori simultan, dar acceasi
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Documentatie trebuie deschisa de un singur utilizator.
Tot în bazele de date ale Documentatiilor Cadastrale sunt mentinute si lucrarile MapSys. Acestea
pot fi pre-configurate si create din MapSys sau din DocCad.
Utilizatorul trebuie sa acorde un numar de ordine unic fiecarei documentatii cadastrale.
Numarul poate fi creat si prin incrementarea ultimului numar existent.
Entitatile DOCCAD sunt urmatoarele:
Lucrare
Documentatie1
Fisier1
Fisier2
....
Documentatie2
Fisier1
Fisier2
....
............
Structura si numarul fisierelor lucrarilor DocCad depinde de tipul Documentatiei Cadastrale si de
stadiul lucrarii.

Ordinea generala de introducere a datelor într-o lucrare:
Crearea/Deschiderea lucrarii
Introducerea informatiilor referitoare la executant în meniul Help, cap. Executant (se
face numai o singura data)
Activarea Teritoriilor Administrative în care se lucreaza (se face numai o singura data),
cap. Evidenta_Localitatilor
Alegerea tipului de operatie cap. Introducerea datelor principale
Introducerea informatiilor cap. Introducerea datelor principale
- Numarul documentatiei
- Datele imobilului
- Datele beneficiarului
Adaugarea dosarului la lista
Lucrari grafice si topologie * cap. Topologie
- Generarea lucrarii sau lucrarilor MapSys* (situatia actuala, situasia propusa
situatiile rezultate unde este cazul)
- Redactarea partii grafice si a topologiilor*
- Generarea Planului de Amplasament*
- Preluarea datelor cadastrale din MapSys*
Generarea documentelor dosarului, cap. Generarea_documentelor
Generarea Fisei de calcul
Tiparirea si arhivarea digitala a documentatiei
Generare CP (în MapSys)
Fazele marcate cu * se aplica numai utilizatorilor de MapSys.
Detalii referitoare la alte aplicatii necesesare crearii documentatiei gasiti în cap. Cerinte_software
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Cerinte software
Cerinte software necesare rularii DocCad în mediu Windows:
1. Pentru vizualizarea documentelor în format PDF, se instaleaza Adobe Acrobat Reader de pe
CD-ROM-ul de instalare DocCad sau MapSys.
2. Pentru generarea schitelor în format PDF se instaleaza aplicatia MapSys 9 de pe CD-ROM, apoi
din directorul de instalare al programului MapSys 9, subdirectorul CuteWriter, (implicit C:\Program
Files\Geotop\MapSys 9.0\CuteWriter) se instaleaza în ordine programele converter.exe, si
CuteWriter.exe. Dupa restartarea calculatorului, în lista de imprimante va apare o imprimanta
virtuala denumita CutePDF Writer care se va selecta ca imprimanta curenta la generarea schitelor
din MapSys 9.
Daca nu este instalata o aplicatie sau driver de generare a fisierelor PDF, operatiile de mai sus se
executa chiar si atunci când schitele se creaza cu o alta aplicatie decât MapSys. (în acest caz
MapSys se instaleaza în mod demo)
Cerinte optionale
1. Pentru generarea schitelor, a topologiei si bazei de date primare atasata elementelor grafice este
nevoie de cumpararea licentei softului GIS MapSys. Având MapSys, randamentul de lucru creste
simtitor si posibilitatile de erorare sunt reduse la minim, datorita transferului automat de date grafice
si alfanumerice aferente imobilelor.
2. Pentru editarea sabloanelor active sau crearea de noi sabloane active, este necesara instalarea
unui editor PDF (de ex. Adobe Acrobat) - program neinclus în kit-ul de instalare DocCad.
Cu o astfel de aplicatie, utilizatorul pote sa modifice sabloanele existente sau sa creeze sabloane
proprii prin plasarea ferestrelor grafice si câpurilor de texte provenite din MapSys sau alte aplicatii
externe.
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Functii comune
Indiferent de tipul de documentatie care se creaza, exista functii de program care pot fi apelate din
mai multe ferestre ale programului. Aceste functii contin evidenta informatiilor comune ale unei
lucrari DOCCAD.

Ferestrele de introducere a datelor contin butoanele
Adaugarea informatiilor noi se face prin introducerea de la tastatura a datelor obligatorii, dupa care
se selecteaza butonul Adauga.
În cazul în care se modifica unele date si restul ramân neschimbate, salvarea modificarilor se face
întotdeauna cu butonul Modifica.

3.1

Evidenta documentatiilor
Aplicatia DOCCAD permite crearea Documentatiilor pentru toate tipurile de operatii cadastrale. În
sectiunea Documente a ferestrei principale vor apare documentele care apartin tipului de
documentatie selectat. Se pot crea documentatii si pentru operatii multiple. În acest caz
documentele comune vor fi afisate numai o singura data.
Culoarea icon-ului

din linia documentului indica daca starea acesteia:

- inactiv
- necompletat
- completat, generat
O lucrare poate contine Documentatii din aceeasi localitate sau din localitati diferite, cu mentiunea
ca datele persoanelor introduse în aceeasi lucrare (baza de date) pot fi utilizate în toate
documentatiile viitoare create în acea baza de date.
În scopul mentinerii unui control maxim asupra tuturor documentatiilor create de acelas utilizator
sau organizatie, se recomanda crearea unui numar mic de lucrari, sau chiar unei singure lucrari.
Aplicatia DOCCAD plaseaza automat Documentatiile Cadastrale în categorii sortate pe anul de
executie si tipul de documentatie.
Stadiul de realizare a documentatiei este evidentiat prin culori diferite.
O lucrare poate fi deschisa simultan de mai multi utilizatori din acceasi retea de calculatoare. Se
recomanda însa ca aceeasi documentatie sa fie deschisa doar de catre un singur utilizator.
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Modul de lucru pentru generarea documentatiilor în fereastra de mai sus, este descrisa la Cap.
Crearea_documentatiei
Aplicatia nu interzice modificarea unui tip de documentatie în alt tip, însa acest lucru trebuie
efectuat cu precautie.

3.2

Evidenta localitatilor
Aplicatia DOCCAD contine baza de date a tuturor localitatilor din România. Pentru marirea vitezei
de lucru a aplicatiei DOCCAD, în ferestrele de selectarea a localitatilor sunt afisate numai localitatile
active.

O localitate poate fi activata oricând în fereastra de evidenta a Teritoriilor Administrative prin
punctarea acestuia în lista si selectarea butonului
(sau dublu-clic pe numele localitatii).
Eliminarea din lista Teritoriilor Administrative utilizate se face în mod similar, selectând numele
Teritoriului Administrativ în sectiunea din dreapta si folosind butonul

.

Evidenta Teritoriilor Administrative si a Localitatilor poate fi apelata din orice fereastra care necesita
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precizarea acestor informatii, prin selectarea butonului

din linia corespunzatoare.

Adaugarea de Teritorii Administrative se face prin introducerea numelui si apasarea butonului
. Modificarile efectuate în lista Teritoriilor se salveaza cu butonul cu acelas nume.

3.3

Evidenta persoanelor
Evidenta persoanelor în DOCCAD se face în mod centralizat pentru fiecare lucrare. Astfel toate
documentatiile create în aceeasi lucrare pot utiliza datele persoanelor introduse anterior.
În fereastra Evidenta persoanelor se completeaza obligatoriu datele încadrate cu galben.
Selectarea teritoriului administrativ si a localitatii se face din lista apelabila cu butonul
corespunzator
. În lista vor apare numai Teritoriile Administrative si Localitatile active.
Activarea sau dezactivarea unor Teritorii Administrative sau Localitati se face prin prin selectarea
butonului

corespunzator conform celor descrise la cap. Evidenta localitatilor

Selectarea strazii din localiatatea precizata mai sus, se face în câmpul corespunzator din sectiunea
Domiciliu. Daca strada nu exista în lista apelabila cu butonul , atunci se introduce o strada noua
conform celor descrise la cap.Evidenta_strazilor prin selectarea butonului
câmpului Strada.

din dreptul

Dupa introducerea numelui si tipului persoanei în câmpurile Nume si Tip pers., pentru adaugarea
în baza de date a persoanei se selecteaza butonul

3.4

Evidenta strazilor
Evidenta strazilor în DOCCAD se face în mod centralizat pentru fiecare lucrare. Astfel toate
documentatiile create în aceeasi lucrare pot utiliza adresele postale introduse anterior.
În fereastra Evidenta strazilor se completeaza obligatoriu datele încadrate cu galben.
Selectarea teritoriului administrativ si a localitatii se face din lista apelabila cu butonul
corespunzator
. În lista vor apare numai Teritoriile Administrative si Localitatile active.
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Activarea sau dezactivarea unor Teritorii Administrative sau Localitati se face prin prin selectarea
butonului

corespunzator conform celor descrise la cap. Evidenta localitatilor

Categoria strazii (Str., Bul., Cal., Al., etc.) se face din lista care apare la selectarea butonului
Daca nu exista categoria dorita, se introduce de la tastatura.

.

Numele strazii se introduce în câmpul cu acelas nume. Adaugarea strazii în baza de date se face
cu butonul
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Crearea documentatiei
Crearea Documentatiei Cadastrale în forma digitala pregatita pentru tiparire si predare necesita
parcurgerea unor operatii în ordinea din acest capitol.

4.1

Introducerea datelor principale
Dupa ce a fost deschisa o lucrare (detalii la cap. Creare/Deschide lucrare), introducerea datelor
generale si crearea documentelor apartinând unei documentatii se face în fereastra principala a
programului, unde pentru început se selecteaza tipul documentatiei din sectiunea cu acelas nume,
apoi se introduc informatiile cerute în fereastra de mai jos. Cîmpurile încadrate cu culoare galbena
sunt obligatorii.

Crearea unei înregistrari noi se face prin selectarea Tipului de documentatie si apoi a
butonului NOU. Aceasta înseama ca se va crea o documentatie noua si se va atribui urmatorul
numar liber. Datele principale se completeaza în câmpurile ferestrei.
Butoanele
din dreptul câmpurilor de introducere a datei, afiseaza un calendar de unde se
poate selecta data dorita.

Dupa aceasta se introduc datele care compun adresa imobilului din sectiunea cu acela; nume,
începând cu selectarea Unitatii Administrativ Teritoriale.

La prima pornire a programului dupa instalare, lista curenta UAT (Ter.Ad. din sectiunea Adresa
Imobil) este goala.
Datorita faptului ca de obicei un utilizator nu foloseste concomitent toate localitatile din tara, lista
curenta UAT contine numai localitatile care sunt activate individual. Activarea sau dezactivarea
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localitatilor se face conform celor descrise în cap. Evidenta localitatilor
De asemena, nu uitati completarea datelor referitoare la executant la meniul Help - Executant
Dupa selectarea UAT, în fereastra principala a dosarului, se indica localitatea prin selectarea
butonului

.

Generarea adresei, asa cum va apare în documentatie se face cu butonul
operatiei.
În continuare se introduc datele beneficiarului prin selectarea butonului
câmpului Beneficiar.

din fereastra

din partea dreapta a

Detalii la cap. Evidenta persoanelor
În continuare se introduc informatiile neobligatorii, dupa care se selecteaza butonul
pentru adaugarea informatiilor în baza de date aferenta documentatiei. Daca toate informatiile
obligatorii sunt completate, atunci programul salveaza datele introduse, si afiseaza numarul
dosarului în Lista dosarelor.

De asemenea, în sectiunea Documente vor fi afisate documentele care apartin documentatiei.
Modul de completare a acestora este descris în capitolul urmator.

Daca au fost efectuate modificari în datele principale ale unei documentatii, salvarea modificarilor
se face cu butonul

.

Stergerea unei documentatii se face cu butonul
Butonul Fisiere
Detalii la cap. Fisiere
Butonul MapSys
Detalii la cap. MapSys
Butonul Date cadastrale
Detalii la cap. Date cadastrale
Butonul Fisa de calcul
Detalii la cap Fisa_de_calcul
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Generarea documentelor
Lista documentelor care apartin unei documentatii, este afisata în sectiunea Documente a ferestrei
principale DOCCAD. Acestea sunt de fapt fisiere cu continut text sau grafic. Unui tip de document
se pot atribui unul sau mai multe fisiere. Fisierele care se genereaza în DOCCAD sunt atribuite
implicit documentatiei curente.
Modul de generare a documentelor grafice (Planul de amplasament) cu ajutorul MapSys este
descris la capitolul cu acelas nume. În acest caz, datele principale ale imobilului si a partilor
componente pot fi preluate cu o singura comanda din lucrarea grafica editabila în MapSys, cu
conditia ca în DOCCAD sa fie configurate sursele de unde se preiau datele. Acest mod de lucru
este util în special la lucrarile care contin multe imobile sau implica modificari numeroase între
stadii.
Daca se foloseste un alt soft GIS sau de redactare grafica, este preluata doar imaginea cu schita
imobilului, urmînd ca datele text sa fie introduse de la tastatura.

Documentele generate în DOCCAD sunt complete numai daca se introduc toate datele
principale (cap. Introducerea_datelor_principale) si datele referitoare la persoana/firma autorizata
(cap.Executant)
Descrierea în detaliu a fiecarui document generat se afla în capitolele urmatoare.

Butonul Fisiere
Detalii la cap. Fisiere
Butonul MapSys
Detalii la cap. MapSys
Butonul Date cadastrale
Detalii la cap. Date cadastrale
Editarea unui document se face prin dublu-clic pe numele acestuia. În ferestra care apare,
este afisat numarul documentatiei, numele documentului, directorul creat de DOCCAD unde sunt
pastrate fisierele apartinând documentului.
Fiecarui tip de document î-i corespunde un nume de fisier, oferit implicit de program. Modul de
configurare si generare depinde de tipul documentului, si este descris în capitolele urmatoare.
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Butonul
Deschide o fereastra Explorer în directorul unde este pastrat documentul. Aici se pot copia si edita
fisierele documentului curent.
Fereastra afiseaza selectiv fisierele care au o extensie coresunzatoare documentului (.doc, .pdf
pentru documente sau .prm, .dxf, .dwg pentru desene). În cazul în care exista documente generate,
ele vor apare în fereastra.
Tot aceasta fereastra serveste pentru copierea unor fisiere ale documentului aflate în alte
directoare. Acest lucru se face prin deschiderea unei alte ferestre Explorer (din Windows), de unde
se pot copia fisiere apartinând documentatiei.

Generare Document
Selectarea acestui buton are ca rezultat generarea documentului respectiv folosind sabloanele de
documente ale programului. În unele cazuri, înainte de generare sunt afisate mai întâi ferestre de
configurare, în functie de tipul documentului.
În cazul planurilor de amplasament care se creaza în MapSys, înainte de generare se parcurg
etapele descrise la cap. MapSys
Daca butonul este inactiv (afisat cu gri), atunci documentul respectiv provine de la o sursa
exterioara si se ataseaza documentatiei cu Adaugare document dupa ce a fost scanat sau copiat
în forma digitala.
Adaugare document
Adaugarea unui fisier oarecare apartinând documentului curent.
Adauga sablon
Adaugarea unui sablon de document. Se deschide directorul unde sunt mentinute sabloanele
lucrarii.
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Butonul
Actualizarea listei de documente.
Optiuni referitoare la documentul creat se pot afisa prin clic-dreapta. Deschiderea unui
document se face prin dublu-clic.

4.2.1

Cerere de solicitare informatii si conventie (Anexa1)
Crererea de solicitare se genereaza folosind datele introduse la cap. Date_cadastrale
La selectarea cu dublu-clic a tipului de document este afisata fereastra de mai jos. Pentru crearea
tabelului se selecteaza butonul Generare document.

Optiuni referitoare la documentul creat se pot afisa prin clic-dreapta. Deschiderea unui
document se face prin dublu-clic.
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Cerere de receptie si înscriere (Anexa 2)
Crererea de receptie se genereaza folosind datele introduse la cap. Date_cadastrale
La selectarea cu dublu-clic a tipului de document este afisata fereastra de mai jos. Pentru crearea
tabelului se selecteaza butonul Generare document.

Optiuni referitoare la documentul creat se pot afisa prin clic-dreapta. Deschiderea unui
document se face prin dublu-clic.
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Declaratie pe proprie raspundere (Anexa 5)
Declaratia pe propria raspundere se genereaza folosind datele introduse la cap. Date_cadastrale
La selectarea cu dublu-clic a tipului de document este afisata fereastra de mai jos. Pentru crearea
tabelului se selecteaza butonul Generare document.

Optiuni referitoare la documentul creat se pot afisa prin clic-dreapta. Deschiderea unui
document se face prin dublu-clic.
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Descrierea lucrarilor topografice si geodezice (Anexa 10)
Conform Regulamentului, Descrierea lucrarilor topografice si geodezice trebuie sa contina
urmatoarele sectiuni:
- metode si aparatura folosita la masuratori
- sistemul de coordonate
- puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite
- starea punctelor geodezice vechi
- descrierea punctelor topografice noi determinate în cadrul lucrarii (puncte de îndesire ale retelei
de sprijin sau ale retelei de ridicare) - cap Descrieea topografica a punctelor
Numele executantului, semnatura si stampila
Data întocmirii
În fereastra care apare se selecteaza fisierul DOC, PDF, imagine scanata etc. a Descrierii
lucrarilor folosind butonul Adauga document sau prin selectarea butonului
care deschide
directorul din documentatie rezervat în acest scop unde se copiaza fisierul sau fisierele dorite,
dintr-o alta fereastra Explore în care se cauta directorul sursa.
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Optiuni referitoare la documentul creat se pot afisa prin clic-dreapta. Deschiderea unui
document se face prin dublu-clic.

4.2.5

Plan de încadrare în zona
Planul de încadrare în zona se poate genera daca exista un fisier PDF sau raster care contine
imaginea planului din zona lucrarii la scara 1:2000 sau 1:5000.
În fereastra care apare se selecteaza butonul Generare Document pentru crearea Planului de
încadrare în zona.
Prin generarea documentului, programul aduce schita într-un document sablon pe care-l
completeaza cu datele introduse sau importate descrise la cap. Date cadastrale.
Daca Planul de încadrare în zona a fost creat cu o alta aplicatie în forma sa finala, acesta se poate
adauga la documentatiei folosind butonul Adauga document sau prin selectarea butonului
care deschide directorul din documentatie rezervat în acest scop unde se copiaza fisierul sau
fisierele dorite, dintr-o alta fereastra Explore în care se cauta directorul sursa.

Dupa selectarea butonului Generare document este afisata fereastra de mai jos.

Imaginea este preluata la dimensiunile originale, ceeace înseamna ca, scara de 1:2000 sau
1:5000 trebuie asigurata de utilizator . Fereastra de afisare a imaginii în DOCCAD însa are
dimensiuni fixe de 169 X 220 mm. Aceasta fereastra se poate deplasa pe imaginea aleasa prin
deplasarea butoanelor
si pe barele de deplasare pe orizontala sau verticala din sectiunea
Aliniere schita. Punctul de inserare a desenului (reprezentat de butoanele amintite) este coltul din
stânga-sus.
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Planul de încadrare în zona va fi generat în format PDF.
Optiuni referitoare la documentul creat se pot afisa prin clic-dreapta. Deschiderea unui
document se face prin dublu-clic.

4.2.6

PAD sc. 1:200 - 1:5000 (Anexa 11)
Planul de amplasament se poate genera daca exista un fisier PDF sau raster care contine imaginea
planului din zona lucrarii la scarile standard prevazute de Regulament. Prin generarea
documentului, programul aduce schita într-un document sablon pe care-l completeaza cu datele
introduse sau importate descrise la cap. Date cadastrale, si MapSys (aceasta din urma daca se
utilizeaza MapSys)
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În fereastra care apare se selecteaza butonul Generare Document pentru crearea Planului de
amplasament.
Daca Planul de amplasament a fost creat cu o alta aplicatie în forma sa finala, acesta se poate
adauga la documentatiei folosind butonul Adauga document sau prin selectarea butonului
care deschide directorul din documentatie rezervat în acest scop unde se copiaza fisierul sau
fisierele dorite, dintr-o alta fereastra Explore în care se cauta directorul sursa.

Dupa selectarea butonului Generare document este afisata fereastra de mai jos.

Imaginea este preluata la dimensiunile originale, ceeace înseamna ca, scara trebuie asigurata
de utilizator . Fereastra imaginii în Documentatie are dimensiunile fixe de 169 X 179 mm.
Imaginea (adica zona în care este schita + cadrul cu valorile kilometrice) trebuie sa aiba aceleasi
dimensiuni.
Dupa selectarea butonuli Generare document este afisata fereastra de mai jos.
Prin selectarea butonului
se deschide directorul unde se afla imaginea planului de încadrare
si se selecteaza fisierul dorit. La extensie se alege PDF sau JPG, BMP, PNG în functie de tipul
fisierului.
Punctul de inserare a imaginii în fereastra este coltul din stânga-sus. Alinierea acestui punct la
fereastra din Planul de Amplasament se face prin deplasarea butoanelor
si pe barele de
deplasare pe orizontala sau verticala din sectiunea Aliniere schita.
Punctul de inserare a desenului (reprezentat de butoanele amintite) este coltul din stângasus.
Portiunea de imagine care se situeaza în afara ferestrei de 169X179 cm, va fi taiata.
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În fereastra de mai sus, se efectueaza setarile de generare a Planului de Amplasament, se alege
numarul cadastral, supa care se selecteaza OK
Fisierul PDF generat va arata ca mai jos.
În cazul utilizarii MapSys, planul se poate genera în format PDF utilizând urmatoarele setari:
- în fereastra Parametrii (Alt+P) se valideaza Valori kilometrice si Cadru si se alege culoarea
acestora
- tot în aceasta fereastra se introduce factorul de marire text/simbol corespunzator scarii de
generare a desenului
- în meniul Tiparire - Configurare imprimanta se alege driverul Cute PDF writer
- în meniul Afisaj - Dimensiune (Alt+D) se seteaza urmatoarele valori (se lasa 10 mm în jurul
desenului pentru valorile kilometrice, care se scade din dimensiunile totale, rezultând 149 X 159
mm)
- Lucrare - Imagine tiparire
- se seteaza scara cu Alt+C
- se centreaza desenul cu F5 <c> - imaginea va apare cum este afisat mai jos
- se selecteaza butonul Print si se indica directorul unde se salveaza fisierul PDF, care se
precizeaza în fereastra de mai sus din DOCCAD
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Extras din planul parcelar avizat
În fereastra care apare se selecteaza fisierul DOC, PDF, imagine scanata etc. a documentului
folosind butonul Adauga document sau prin selectarea butonului
care deschide directorul
din documentatie rezervat în acest scop unde se copiaza fisierul sau fisierele dorite, dintr-o alta
fereastra Explore în care se cauta directorul sursa.

4.2.8

Releveele pentru constructiile care fac obiectul unor sarcini (Anexa 12)
În fereastra care apare se selecteaza fisierul DOC, PDF, imagine scanata etc. a documentului
folosind butonul Adauga document sau prin selectarea butonului
care deschide directorul
din documentatie rezervat în acest scop unde se copiaza fisierul sau fisierele dorite, dintr-o alta
fereastra Explore în care se cauta directorul sursa.

4.2.9

Tabel de miscare parcelara, cu indicarea situatiei actuale din titlul de
proprietate (Anexa 13)
Tabelul de miscare se genereaza folosind datele introduse la cap. Date_cadastrale
La selectarea cu dublu-clic a tipului de document este afisata fereastra de mai jos. Pentru crearea
tabelului se selecteaza butonul Generare document.
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În cazul Primei înscrieri, este afisata fereastra urmatoare, în care se precizeaza Numarul Cadastral
al imobilului pentru care se genereaza tabelul, si alte optiuni:

Exemplu de Tabel de miscare parcelara pentru Prima înregistrare

:
Exemplu de Tabel de miscare parcelara pentru dezlipire:

© 2011 GEOTOP S.R.L.

Crearea documentatiei

29

4.2.10 Calculul suprafetelor
Calculul suprafetelor se genereaza folosind datele introduse la cap. Date_cadastrale
La selectarea cu dublu-clic a tipului de document este afisata fereastra de mai jos. Pentru crearea
tabelului se selecteaza butonul Generare document.
Daca documentatia contine mai multe loturi, în fereastra de mai jos se selecteaza numerele
cadastrale sau denumirile parcelelor care vor fi incluse în calcul.
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4.2.11 Descrierile topografice ale punctelor
Descrierile topografice ale punctelor se pot genera si adauga la documentul curent, daca datele
acestora au fost introduse în prealabil cu functia Descriere_punct din meniul Lucrare.
Daca fisierele descrierilor de puncte au fost create cu un program extern, copierea acestora în
directorul din documentatie rezervat în acest scop se face prin selectarea butonului Adauga
document sau butonul

în care se copiaza fisierele care contin descrierile de punct.

Daca datele necesare descrierii punctelor au fost introduse în DOCCAD la Descriere_punct, atunci
fisierul descrierii punctelor se face prin selectarea butonului Generare punct. În fereastra care se
afiseaza, se vor selecta punctele pentru care se face descriere.
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4.2.12 Dovada platii tarifelor pentru receptie si îndesire în cartea funciara
În fereastra care apare se selecteaza imaginea scanata a Chitantei sau ordinului de Plata.
În fereastra care apare se selecteaza fisierul DOC, PDF, imagine scanata etc. a documentului
folosind butonul Adauga document sau prin selectarea butonului
care deschide directorul
din documentatie rezervat în acest scop unde se copiaza fisierul sau fisierele dorite, dintr-o alta
fereastra Explore în care se cauta directorul sursa.
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4.2.13 Actul de proprietate
În fereastra care apare se selecteaza fisierul DOC, PDF, imagine scanata etc. a documentului
folosind butonul Adauga document sau prin selectarea butonului
care deschide directorul
din documentatie rezervat în acest scop unde se copiaza fisierul sau fisierele dorite, dintr-o alta
fereastra Explore în care se cauta directorul sursa.

4.2.14 Certificatul fiscal
În fereastra care apare se selecteaza imaginea scanata a Certificatului Fiscal emis de Directia de
Impozite si Taxe Locale.
În fereastra care apare se selecteaza fisierul DOC, PDF, imagine scanata etc. a documentului
folosind butonul Adauga document sau prin selectarea butonului
care deschide directorul
din documentatie rezervat în acest scop unde se copiaza fisierul sau fisierele dorite, dintr-o alta
fereastra Explore în care se cauta directorul sursa.
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4.2.15 Cerere de receptie a documentatiei pentru dezlipire/alipire (Anexa 3)
Cererea de receptie se genereaza folosind datele introduse la cap. Date_cadastrale
La selectarea cu dublu-clic a tipului de document este afisata fereastra de mai jos. Pentru crearea
tabelului se selecteaza butonul Generare document.
Adaugarea uunui document generat cu alta aplicatie se face folosind butonul Adauga document
sau prin selectarea butonului
care deschide directorul din documentatie rezervat în acest
scop unde se copiaza fisierul sau fisierele dorite, dintr-o alta fereastra Explore.
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4.2.16 Extras de carte funciara pentru informare
În fereastra care apare se selecteaza fisierul DOC, PDF, imagine scanata etc. a documentului
folosind butonul Adauga document sau prin selectarea butonului
care deschide directorul
din documentatie rezervat în acest scop unde se copiaza fisierul sau fisierele dorite, dintr-o alta
fereastra Explore în care se cauta directorul sursa.

4.2.17 PAD cu propunerea de dezlipire/alipire (Anexa 16)
Planul de amplasare se genereaza conform celor descrise la cap.
Plan_de_amplasament_si_delimitare a imobilului (Anexa 11).
La selectarea cu dublu-clic a tipului de document apare fereatra de mai jos, unde trebuie specificat
cu butonul

directorul si numele fisierului grafic cu schita imobilului.
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4.2.18 PAD pt. fiecare imobil, care rezulta din dezlipire/alipire (Anexa 11)
Planul de amplasare se genereaza conform celor descrise la cap.
Plan_de_amplasament_si_delimitare a imobilului (Anexa 11) separat pentru fiecare lot.
La selectarea cu dublu-clic a tipului de document apare fereatra de mai jos, unde trebuie specificat
cu butonul
directorul si numele fisierului grafic cu schita imobilului.
Daca se utilizeaza MapSys, se genereaza în prealabil aceasta schita în format PDF pentru fiecare
lot conform descrierii din cap. MapSys Numele fisierului se introduce manual la câmpul cu acelas
nume (implicit fiind anexa11)
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4.2.19 Copie dupa PAD existent pe care se edifica o constr. definitiva noua sau se
extinde o constr.
În fereastra care apare se selecteaza fisierul DOC, PDF, imagine scanata etc. a documentului
folosind butonul Adauga document sau prin selectarea butonului
care deschide directorul
din documentatie rezervat în acest scop unde se copiaza fisierul sau fisierele dorite, dintr-o alta
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fereastra Explore în care se cauta directorul sursa.

4.2.20 PAD pe care s-a transpus/extins noua constructie (Anexa 11)
În fereastra care apare se selecteaza fisierul DOC, PDF, imagine scanata etc. a documentului
folosind butonul Adauga document sau prin selectarea butonului
care deschide directorul
din documentatie rezervat în acest scop unde se copiaza fisierul sau fisierele dorite, dintr-o alta
fereastra Explore în care se cauta directorul sursa.

4.2.21 Aut. de Constr. si P.V. sau, dupa caz, cert. de atestare a edificarii/ext.
constructiei
În fereastra care apare se selecteaza fisierul DOC, PDF, imagine scanata etc. a documentului
folosind butonul Adauga document sau prin selectarea butonului
care deschide directorul
din documentatie rezervat în acest scop unde se copiaza fisierul sau fisierele dorite, dintr-o alta
fereastra Explore în care se cauta directorul sursa.
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4.2.22 Copii dupa PAD care sunt supuse modificarii limitelor
În fereastra care apare se selecteaza fisierul DOC, PDF, imagine scanata etc. a documentului
folosind butonul Adauga document sau prin selectarea butonului
care deschide directorul
din documentatie rezervat în acest scop unde se copiaza fisierul sau fisierele dorite, dintr-o alta
fereastra Explore în care se cauta directorul sursa.

4.2.23 PAD pentru fiecare imobil a carui limita se modifica, sc. 1:200 - 1:5000
(Anexa 11)
Planul de amplasare se genereaza conform celor descrise la cap.
Plan_de_amplasament_si_delimitare a imobilului (Anexa 11) separat pentru fiecare lot.
La selectarea cu dublu-clic a tipului de document apare fereatra de mai jos, unde trebuie specificat
cu butonul
directorul si numele fisierului grafic cu schita imobilului.
Daca se utilizeaza MapSys, se genereaza în prealabil aceasta schita în format PDF pentru fiecare
lot conform descrierii din cap. MapSys Numele fisierului se introduce manual la câmpul cu acelas
nume (implicit fiind anexa11)

© 2011 GEOTOP S.R.L.

Crearea documentatiei

41

4.2.24 Hotarâre judecatoreasca, definitiva si irevocabila sau declaratie autentica de
vointa între parti
În fereastra care apare se selecteaza fisierul DOC, PDF, imagine scanata etc. a documentului
folosind butonul Adauga document sau prin selectarea butonului
care deschide directorul
din documentatie rezervat în acest scop unde se copiaza fisierul sau fisierele dorite, dintr-o alta
fereastra Explore în care se cauta directorul sursa.

4.2.25 Copie dupa PAD existent
În fereastra care apare se selecteaza fisierul DOC, PDF, imagine scanata etc. a documentului
folosind butonul Adauga document sau prin selectarea butonului
care deschide directorul
din documentatie rezervat în acest scop unde se copiaza fisierul sau fisierele dorite, dintr-o alta
fereastra Explore în care se cauta directorul sursa.

4.2.26 PAD întocmit pe baza PAD initial (Anexa 11)
Planul de amplasare se genereaza conform celor descrise la cap.
Plan_de_amplasament_si_delimitare a imobilului (Anexa 11).
La selectarea cu dublu-clic a tipului de document apare fereatra de mai jos, unde trebuie specificat
cu butonul
directorul si numele fisierului grafic cu schita imobilului.
Daca se utilizeaza MapSys, se genereaza în prealabil aceasta schita în format PDF conform
descrierii din cap. MapSys Numele fisierului se introduce manual la câmpul cu acelas nume
(implicit fiind anexa16)
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4.2.27 Actul autentic sau hot. jud. def. si irev. de const. a dezmembramintelor
dreptului de propr.
În fereastra care apare se selecteaza fisierul DOC, PDF, imagine scanata etc. a documentului
folosind butonul Adauga document sau prin selectarea butonului
care deschide directorul
din documentatie rezervat în acest scop unde se copiaza fisierul sau fisierele dorite, dintr-o alta
fereastra Explore în care se cauta directorul sursa.

4.2.28 Tabel de miscare parcelara din documentatiile de dezlipire
Tabelul de miscare se genereaza folosind datele introduse la cap. Date_cadastrale
La selectarea cu dublu-clic a tipului de document este afisata fereastra de mai jos. Pentru crearea
tabelului se selecteaza butonul Generare document, descris la cap Tabel_de_miscare_parcelara

4.2.29 Tabel de miscare parcelara din documentatiile de alipire
Tabelul de miscare se genereaza folosind datele introduse la cap. Date_cadastrale
La selectarea cu dublu-clic a tipului de document este afisata fereastra de mai jos. Pentru crearea
tabelului se selecteaza butonul Generare document, descris la cap Tabel_de_miscare_parcelara

4.2.30 Alte documente
În fereastra care apare se selecteaza fisierul DOC, PDF, imagine scanata etc. a oricarui alt tip de
document apartinând documentatiei curente.
Cu butonul Adauga document sau prin selectarea butonului
(care deschide directorul din
documentatie rezervat în acest scop) se copiaza fisierul sau fisierele dorite, dintr-o alta fereastra
Explore în care se cauta directorul sursa.
Alaturi de documentele obisnuite care se pot adauga documentatiei curente, acest meniu permite
generarea paginii de titlu a documentatiei. Pemntru aceasta în directorul de instalare Doccad,
subdirectorul Templates trebuie sa existe un document care contine antetul firmei cu numele
coperta.pdf.
Dupa selectarea butonului Generare document, este afisata fereastra de mai jos, unde se
precizeaza titlurile care vor fi plasate pe pagina de titlu a documentatiei.
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4.2.31 Fisa de calcul
Generarea Fisei de calcul se face pe baza selectiei de servicii precizate în fereastra afisata dupa
selecatrea butonului Fisa_de_calcul
Daca exista o Fisa de calcul generata cu o alta aplicatie, aceasta se atribuie documentatiei curente
prin copierea în directorul documentatiei curente afisata la selectarea butonului

.

Dupa selectarea butonului Generare document este afisata fereastra Selectare servicii, unde se
valideaza serviciile care vor fi incluse în Fisa de calcul.
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Fisiere
Ferestra care apare la selectarea acestui buton contine documentele create si fisierele care le
apartin. Fereastra afiseaza în mod implicit documentele documentatiei curente.
Fisierele marcate prin selectarea dreptunghiului din dreptul acestora pot fi copiate în directorul
precizat la câmpul Director destinatie.
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MapSys
Prin utilizarea MapSys (program GIS comercializat separat), efortul utilizatorului se reduce în mod
semnificativ datorita automatizarii procesului de creare a planului digital si preluarii principalelor
date si etichete în DOCCAD, reducând astfel posibiliatea erorilor de interpretare si introducere a
datelor. Pentru aceasta, este necesara utilizarea unei structuri de straturi bine definite pentru toate
elementele grafice, si crearea planului digital fara deficiente grafice (poligoane închise si etichetate
univoc). Având pregatita aceasta faza grafica, DOCCAD deschide automat lucrarea MapSys
precizata si ruleaza o serie de functii topologice pentru crearea si completarea Bazei de Date
relationale a lucrarii. Mai mult, daca Documentatia contine o stare initiala si o stare viitoare
(dezlipire, alipire), dupa efectuarea operatiilor descrise mai sus pentru cele doua stari în lucrari
MapSys separate, cu o singura comanda din DOCCAD (Suprapunere parcela), se realizeaza
combinarea celor doua baze de date pentru generarea datelor de Miscare Parcelara.
Ordinea operatiilor care se fectueaza:
-

Crearea planului digital în MapSys si salvarea acestuia în format PDF
Generarea topologiei prin DOCCAD
Suprapunerea straturilor (deca documentatia include staare initiala si stare viitoare)
Importarea datelor topologice în Documentatia DOCCAD (vezi si cap. Date_cadastrale )

Toate aceste operatii pot fi apelate direct din DOCCAD.
1. Crearea planului digital
Datele se pot prelua dintr-o lucrare MapSys existenta, sau poate fi crea si configurata o lucrare
MapSys noua chiar din DOCCAD.
Deschiderea ferestrei de configurare a lucrarilor MapSys se face prin selectarea butonului
MapSys din fereastra principala.

Daca exista deja o lucrare MapSys cu datele grafice, acesta trebuie copiata în directorul lucrarii
DOCCAD, în subdirectorul rezervat pentru lucrari MapSys. Acest director se deschide cu ajutorul
butonului
. Se deschide o fereastra Explorer noua unde se cauta directorul lucrarii MapSys.
De aici se copiaza lucrarea în fereastra cealalta.
Daca nu exista o lucrare MapSys, aceasta se creeaza prin introducerea unui nume de lucrare în
câmpul corespunzator, si selectarea butonului Creareare lucrare MapSys.
Lucrarile care apartin documentatiei curente vor fi afisate în fereastra Lista de lucrari MapSys.
Înainte de orice operatie MapSys care se apeleaza din DOCCAD, trebuie verificat ca nici o
fereastra de functii sa nu fie deschisa în MapSys si sa nu ruleze nici o operatie.
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În cazul documentatiilor care necesita tabel de miscare parcelara, situatia originala, situatia
propusa si situatia dupa efectuarea operatiei, vor fi mentinute în lucrari MapSys separate, dar
care au aceeasi structura de straturi si au aceeasi limita exterioara.
Dupa ce lista de lucrari este populata, este necesara precizarea corespondentei straturilor în care
se afla detaliile grafice ale imobilului. Pentru aceasta se selecteaza lucrarea din lista, si apoi butonul
Straturi MapSys. În acest caz fereastra Lucrari MapSys va arata în mod asemanator imaginii de
mai jos (exemplu de dezlipire cu lucrari separate pentru situatia originala, situatia propusa).
Seatarea corespondentei straturilor se face separat pentru fiecare lucrare.

Daca se utilizeaza o structura standard de straturi în MapSys, atunci corespondenta de straturi se
seteaza o singura data.
Denumirea sau culorile straturilor pot fi diferite, important este precizarea corespondentei
continutului.
Un exemplu de corespondenta straturi DOCCAD-MapSys este prezentata mai jos.
Trebuie definite straturi distincte pentru toate categoriile de elementele grafice si text. Se accepta
un singur strat pentru Numarul Parcelei si Categoria de folosinta. În acest caz, în fereastra Straturi
MapSys se precizeaza acelas numar de strat pentru Categoria de folosinta si Numar parcela.
Daca nu se cunoaste numarul cadastral (Prima înregistrare), atunci acest text nu trebuie introdus în
planul digital. Daca lucrarea MapSys contine mai multe loturi, atunci numerotarea este oblogatorie
(de ex.: Lot1, Lot2, etc.).
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Dupa setarea corespondentei de straturi, se poate edita lucrarea MapSys cu scopul crearii planului
digital. Lucrarea MapSys poate fi deschisa prin clic dreapta pe numele lucrarii în sectiunea Lista
lucrari MapSys
Operatii care se pot efectua în Mapsys:
- Definirea/importarea structurii de straturi dintr-o lucrare existenta
- Importarea coordonatelor punctelor de pe contur si a coordonatelor constructiilor, subparcelelor
sau importarea planului digital din formate CAD
- Trasarea conturului parcelei (parcelelor), a subparcelelor, cladirilor sau a altor detalii
- Crearea topologiei si efectuarea parcelarilor (daca este cazul)
- Renumerotarea punctelor pe contur (daca este cazul)
- Afisarea dimensiunilor, crearea de texte din atribute afisate
- Crearea inscriptiilor referitoare la numerotarea cadastrala, categorii de folosinta, numerotarea
subparcelelor si cladirilor
- Configurarea foii de plan si a scarii desenului
- Crearea desenului în format PDF (Planul de amplasament sau de încadrare în zona)
- Exportarea fisierului de coordonate a conturului
- Generarea CP
Pentru documentatiile care includ stari diferite (initiala si viitoare), planul digital corespunzator
fiecarei stari se creaza în lucrari MapSys separate. Fisierele rezultate se creaza si se salveaza
separat pentru fiecare stare în parte.

Pentru generarea desenelor în format PDF este necesara instalarea driver-ului CutePDF writer din
directorul de instalare instalare MapSys. Acest driver va apare ca o imprimanta, care se alege la
plotare. (detalii în cap.Cerinte_software)
Planurile au dimensiuni fixe în functie de tipul planului si formatul foii. (Detalii la descrierea fiecarui
document)
Pentru generarea fisierului PDF cu planul de amplasament sau de încadrare, se seteaza fereastra
de plotare (Alt+D din fereastra MapSys) la dimensiunile indicate la tipul de document din cap.
Generarea_documentelor , de ex.:
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Se observa, ca nu se lasa spatiu liber la marginile ferestrei (punctul stânga-sus). În acest fel,
inserarea desenului în document va fi mai usoara.
În fereastra de plotare se seteaza scara documentului cu Alt+C.

Dupa configuarrea desenului, se alege Print din fereastra de plotare MapSys, si se alege ca
imprimanta Cute PDF Writer sau alt driver PDF. Desenul se salveaza într-un director distinct, de
unde se preia în lucrarea DOCCAD la generarea documentului grafic.
Exemplu de plan digital cu dimensiunile date mai sus aliniat în punctul stânga-sus pe o foaie de A4:

În fereastra Lucrari MapSys din DOCCAD, prin pozitionarea mouse-ului pe o lucrare si clicdreapta, sunt afisate optiuni referitoare la lucrarea MapSys.

Deschide lucrare
Deschiderea lucrarii MapSys.
Încarcare parametrii
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Încarcarea de parametrii (lista de straturi, culori etc.) dintr-o lucrare existenta, configurata.
Salvare parametrii
Salvarea parametrilor lucrarii curente.
2. Operatii topologice
Dupa ce planul digital a fost redactat complet cu detaliile grafice plasate în straturile aratate mai
sus, prin lansarea Operatiilor Topologice, MapSys efectueaza automat operatiile de Topologie,
Culegere atribute, Suprapunere straturi pentru lucrarea curenta. Rezultatul este crearea bazei de
date relationale a lucrarii, pregatita pentru încarcare în DocCad. La finalul operatiei este afisat
mesajul: Operatiile topologice si definirea atributelor s-a terminat cu succes.
Importare date topologice
Prin aceasta functie, informatii le principale ale imobilului sunt importate din baza de date MapSys
în baza de date DOCCAD. Este afisata fereastra Importare cu elementele dip Teren si
Constructii.
Validarea sau devalidarea elementelor care se vor importa în baza de date DOCCAD, se face prin
selectarea casutei corespunzatoare.
La prima importare, în câmpul Imp/Act este afisat Importare. Daca se importa datele pentru
aceleasi elemente dar cu atribute diferite, atunci se va afisa Actualizare.
Începerea importarii se face cu butonul Ok.
Daca importarea s-a facut cu succes, este afisat mesajul Importarea datelor cadastrale s-a facut
cu succes.
În cazul în care exista mai multe parcele (Loturi) fara numar sau cu acelas numar cadastral, se
afiseaza Eroare la numerele cadastrale. În acest caz se edtiteaza lucrarea din nou, si se (re)
numeroteaza parcelele sau loturile (de ex.: Lot1, Lot2, etc.)

Suprapunere parcela
Operatia de suprapunere a parcelelor se foloseste în cazurile de dezlipre sau alipire, atunci când
exista o stare initiala si o stare propusa. Scopul suprapunerii este extragerea datelor necesare
Tabelului de miscare parcelara bazat pe starea initiala si starea propusa, fara interventia
utilizatorului în procesul de completare a datelor. Desigur, completarea sau modificarea datelor
Tabelului de miscare parcelara se poate face si manual.
Exemplu de dezlipire:
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Cele doua stari se creaza în lucrari MapSys separate si se aduc în documentatia curenta asa cum
se prezina în fereastra de mai jos. Limita exterioara a parcelelor trebuie sa fie definita de aceleasi
puncte.

Pentru fiecare stare se efectueaza Operatiile topologice descrise mai sus, care se apeleaza prin
clic-dreapta pe numele lucrarii în cauza asa cum este aratat mai sus.

Prin selectarea butonului Suprapunere parcela este afisata fereastra de mai jos, unde se
precizeaza lucrarile MapSys care reprezita starea initiala (actuala) si starea propusa (viitoare). În
sectiunile Numar strat se introduc pentru fiecare lucrare numerele de strat care contin Limita
imobilului, Limita parcelelor (subparcelelor), Numerelor cadastrale, Numerelor parcelelor
(subparcelelor). În partea de jos a ferestrei se indica un director temporar unde programul va
mentine datele temporare generate în timpul operatiilor.

La selectarea butonului OK, programul apeleaza MapSys si lanseaza operatiile de suprapunere a
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straturilor si extragerea atributelor, care poate dura câteva minute în functie de continutul lucrarii.
La terminarea operatiilor este afisat mesajul de mai jos. Înainte de continuare, utilizatorul poate sa
treaca pe fereastra MapSys si sa verifice cu functia Editare obiect din meniul Topologie daca
câmpurile ..._I (înainte) si ..._D (dupa) sunt completate pentru fiecare obiect.

Daca se selecteaza Continuati, atunci va fi afisata ferestra cu informatiile Tabelului de miscare.
Selectând casutele din dreptul fiecarei linii, se poate valida sau devalida importarea. În mod implicit
toate obiectele sunt validate.

Dupa selectarea butonului OK se va afisa mesajul de mai jos.

4.5

Date cadastrale
În fereastra Date cadastrale se introduc datele referitoare la proprietar si proprietate referitoare la
documentatia curenta, în ordinea din acest capitol.
În cazul în care planul digital si baza de date primara se genereaza cu MapSys, datele cadastrale
principale se pot importa cu o singura comanda. (detalii la cap. MapSys) - Importare date
topologice, restul se introduc manual (numerele topografice, descrierea situatiei juridice a
imobilului, etc.)
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Daca lucrarea contine mai multe stari (initiala si viitoare - cazuri de dezlipire, alipire) create în
lucrari MapSys separate, Importarea datelor topologice se face pentru fiecare lucrare.
Tot în aceasta fereastra se pot genera datele Tabelului de miscare în cazul operatiilor care
necesita acest lucru. Pentru aceasta se utilizeaza butoanele Miscare parcelara si Miscare NR.
Topo.
În fereastra Date cadastrale, informatiile specifice se introduc folosind butonul Adauga din cadrul
fiecarei sectiuni si anume:
- Numar cadastral
- Proprietar
- Datele referitoare la parcele si constructii
- Inventarul de coordonate.
Pentru modificarea sau stergerea informatiilor se folosesc butoanele corespunzatoare din fiecare
sectiune.

Numarul cadastral al imobilului
Prin selectarea butonului Adauga corespunzator este afisata fereastra Imobilul, unde se
completeaza în primul rând Numarul Cadastral al imobilului sau denumirea (Lot1, Lot2 etc.) si
celelalte informatii de identificare a imobilului.
Adresa imobilului se genereaza cu butonul
. Dupa completarea datelor, se selecteaza OK.
Daca lucrarea contine mai multe numere cadastrale (cazuri de dezlipire, alipire), acestea se
introduc pe rând.

Proprietar(i)
În aceasta sectiune se introduc datele referitoare la proprietarul sau proprietarii imobilului.
În sectiunea Domiciliul sunt afisate întotdeauna numai datele active. Activarea sau dezactivarea
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Teritoriilor Administrative si a Localitatilor este descrisa la cap. Evidenta_Localitatilor

Cota parte a persoanelor introduse este 1/1 în mod implicit. Pentru modificarea acestui raport se
selecteaza butonul Cota parte, sau se da dublu-clic pe linia cu numele proprietarului în fereastra
Date Cadastrale.

Datele referitoare la parcele si constructii
Folosind butonul
de la sectiunea Numarul cadastral al imobilului se selecteaza mai întâi
numarul cadastral pentru care se introduc datele Parcelelor si Constructiilor. Se procedeaza la fel
pentru toate imobilele. Se introduc suprafetele rezultate din masuratori.

NR Topo
Aici se introduc numerele topografice apartinatoare fiecarei parcele.
Pentru o parcela se pot introduce mai multe numere topografice. Suprafata care se introduce este
suprafata din Actul de Proprietate.
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Miscare parcelara
Cu acest buton se poate configura schema de miscare a parcelelor în cazul operatiilor care contin
o stare initiala si o stare viitoare. Dupa aceasta operatie se poate defini si miscarea numerelor
topografice folosind butonul cu acelas nume.
Configuarea miscarii parcelare se face în doua etape:
1. gruparea Numerelor Cadastrale pe Starea actaula si Starea viitoare (în mod implicit
numerele sunt afisate în fereastra starii initiale)
2. definirea relatiilor de provenienta a parcelelor

Suma suprafetelor conform definitiei de miscare parcelara este întotdeauna afisat sub sectiunea
corespunzatoare situatiei actuale si cea a situatiei viitoare. În final, Balanta suprafetelor trebuie sa
fie zero, în caz contrar înseamna ca exista erori de introducere a valorilor sau definitia miscarii
parcelare nu este corecta.
Suprafata totala trebuie sa rezulte si dupa definirea Listei relatiilor. Daca este afisata o suprafata
mai mica, însemana ca nu s-au definit toate legaturile. Daca suprafata este mai mare, atunci s-au
definit relatii în plus, inexistente în realitate.
Daca suprafetele corespund, acestea sunt afisate pe fundal verde.
În cazul lucrarii cu MapSys si respectarii conditiilor topologice, schema miscarii parcelare este
completata automat.
1. gruparea Numerelor Cadastrale pe Starea actaula si Starea viitoare (în mod implicit
numerele sunt afisate în fereastra starii initiale)
Daca datele se introduc manual, Tabelul de miscare parcelara arata asemanator ca în imaginea de
mai jos:
În fereastra din stânga, sunt afisate în forma ramificata toate numerele cadastrale, si cele ale
situatiei actuale, si al situatiei viitoare. Parcelele apartinând unui numar cadastral se pot afisa prin
clic pe icon-ul .
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Pentru a defini starea viitoare, numerele cadastrale aferente se trec în sectiunea Lista NrCad
Starea viitoare. În acest sens, se selecteaza numarul cadastral apartinând acestei stari, si se da
click pe butonul

. se repeta aceasta operatie pentru fiecare numar (sau nume). Retragerea

unui numar în sectiunea situatiei actuale se face cu butonul
o situatie care arata ca în fereastra de mai jos:

. În cazul unei dezlipiri, vom avea

Se procedeaza în mod similar pâna când cele doua sectiuni reflecta situatia ambelor stari. În final
totalul suprafetelor din situatia actuala si cea viitoare trebuie sa fie egale (si identica cu suprafata
limitei exterioare).
2. definirea relatiilor de provenienta a parcelelor
Având definitia de mai sus, urmeaza sa se precizeze corespondenta parcelelor, adica indicarea
provenientei fiecarei parcele în situatia viitoare.
Acest lucru se face prin selectarea în fereastra situatiei actuale a numarului de parcela sursa,
apoi în fereastra situatiei viitoare a numarului de parcela destinatie.
Aceasta relatie este de tipul 1:n în cazul dezlipirii si n:1 în cazul aliprii, dar poate fi de tipul m:n în
cazul reparcelarilor. Dupa ce se face precizarea unei astfel de legaturi, se adauga la lista relatiilor
cu butonul
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Se procedeaza în mod similar pâna la terminarea precizarii tuturor relatiilor. În final lista relatiilor
trebuie sa reflecte întocmai toate legaturile existente în realitate, iar totalul suprafetelor din situatia
actuala, cea viitoare si cea din lista relatiilor trebuie sa fie egale (si identica cu suprafata limitei
exterioare).
Miscare Nr. Topo
Cu acest buton se poate configura schema de miscare a numerelor topografice în cazul operatiilor
care contin o stare initiala si o stare viitoare.
Deoarece în zonele în care a existat sistemul de Carte Funciara veche acordarea numerelor
topografice s-a efectuat deseori în mod ilogic (fara o legatura univoca cu planul topografic), nu
exista nici o posibilitate de control.
Modul de definitie a legaturilor Tabelului de miscare a numerelor topografice este identic cu cel
descris mai sus la Miscarea parcelara.

Situatia juridica
În aceasta fereastra se descrie situatia juridica a imobilului.
Inventar de coordonate
Inventarul de coordonate pentru conturul parcelei curente poate fi importat dintr-un fisier text cu
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butonul
. Punctele se importa în ordine crescatoare a numerelor de punct.
Daca documentatia contine mai multe parcele, atunci se importa pe rând câte o lista de coordonate
corespunzatoare fiecarei parcele.

Înainte de importare se selecteaza numarul cadastral pentru care se face importul.
Numerotarea punctelor trebuie sa fie de la 1 la n, exceptie face cazul dezmembrarii, când un punct
poate face din mai multe poligoane. Din aceasta cauza, în fereastra Inventarului de coordonate se
creaza automat câmpul Ordin, care este fix si reprezinta ordinea în care sunt legate punctele pe
conturul parcelei curente.
Modificarea pozitiei în lista se face prin clic pe punctul dorit si selectarea butoanelor
sau
.
Stergerea listei de puncte pentru numarul cadastral curent se face cu butonul
.
Acceptarea modificarilor efectuate în Inventarul de coordonate se face cu butonul Ok si acceptarea
cu Yes a mesajului afisat.

4.6

Fisa de calcul
În fereastra care apare la selectarea butonului Fisa de calcul se pot preciza serviciile conform
nomenclatorului de servicii ANCPI pentru documentatia curenta. Generarea propriu-zisa a Fisei de
calcul se face la sectiunea documente (cap. Documente - Fisa_de_calcul)
Serviciile apar în fereastra cu acelas nume, în forma ramificata. Deschiderea/închiderea unei
subcategorii se face prin clic pe dreptunghiul din dreptul categoriei principale.
Adaugarea sau stergerea unui servicu din Fisa de calcul se face cu butoanele

respectiv

.
Scutirea de la plata a serviciului se face prin validarea optiunii corespunzatoare si indicarea bazei
legale din lista.
Salvarea serviciilor selectate pentru documentatia curenta se face cu butonul OK.
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5

Lucrare

5.1

Creare/Deschide lucrare
Dupa lansarea aplicatiei DOCCAD este afisata fereastra principala, cu câmpurile de date goale.
Pentru a putea lucra cu Documentatiile Cadastrale, utilizatorul trebuie sa deschida o lucrare
existenta sau sa creeze una noua.
În partea de sus a ferestrei, este afisata linia de meniu, de unde trebuie selectat meniul Lucrare.
Pentru crearea unei lucrari noi, se alege submeniul Noua, dupa care apare fereastra de selectare
standard, unde dupa selectarea directorului de mentinere a bazei de date a lucrarii, în locul *.mdb
se introduce un nume pentru noua lucrare. Ca urmare a acestei actiuni, lista tipurilor de lucrare va
fi populata, si utilizatorul poate începe o introducerea datelor.

Pentru a deschide o lucrare (baza de date) existenta, din meniul Lucrare se alege submeniul
Deschide. Fereastra de selectare a lucrarii va deschide directorul selectat la ultima deschidere.
Daca lucrarea deschisa contine Documentatii, acestea vor apare în sectiunea cu acelas nume din
partea stânga a ferestrei principale. Aici sunt afisate tipurile de lucrari existente, sortate pe ani
structurate în forma ramificata. Deschiderea subcategoriilor se face prin selectarea semnului .
În forma deschisa sunt afisate anul, tipul de documentatie si numerele de ordine ale documentatiilor
de acelas tip.
De aici se da clic pe documentatia dorita. Dupa aceasta, câmpurile ferestrei sunt completate cu
datele principale ale documentatiei.
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Descriere punct
Functia permite realizarea descrierii punctelor geodezice utilizate în cadrul lucrarilor topografice a
documentatiei.
Introducerea detaliilor punctului se face manual. Teritoriul Administrativ si Localitatea unde se afla
punctul, se selecteaza din lista localitîtilor active. Adaugarea sau eliminarea unor localitati din lista
localitatilor active este descris în cap. Evidenta_Localitatilor

Dupa introducerea coordonatelor, a tipului de materializare si tipului punctului, se tasteaza
descrierea în cuvinte a accesului la punct.
Copierea unei schite existente în directorul din documentatie rezervat în acest scop, se face prin
selectarea butonului
si a unei ferestre Explore în care se cauta directorul sursa. De aici se
copiaza fisierele PDF sau imagine în fereastra cealalta.
Atasarea schitei creata în format PDF sau grafic se face cu butonul
de imagini a descrierilor de puncte a documentatiei curente.

care deschide directorul

Dimensiunea schitei trebuie sa fie de 170 X 150 mm. Daca schita PDF se genereaza pe o foaie
standard (A4, Letter, etc.), atunci desenul trebuie aliniat fata de coltul din stânga-sus, ca în
imaginea de mai jos.
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Cu ajutorul butonului Tiparire se genereaza descrierea punctului.
Daca se afiseaza mesajul Eroare la generarea descrierii punctului, atunci trebuie închise
ferestrele Adobe Acrobat Reader descpct.pdf care au ramas deschise. Fisierul poate fi salvat sub
un alt nume sau se poate tipari la imprimanta.
Adaugarea descrierii punctelor la documentatia curenta, se face conform cap.
Generarea_documentelor, subcapitolul Descrierile topografice ale punctelor geodezice..
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Iesire
Iesirea din aplicatia DOCCAD.

Daca au fost efectuate modificari de date, acestea trebuie salvate înainte de iesire cu butonul
Modifica.
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Edit
Enter topic text here.

6.1

Filtrare
Aceasta functie permite selectarea documentatiilor care corespund unor conditii date de utilizator.
Criretiile de filtrare sunt afisate pe partea stânga. Acestea se pot activa sau dezactiva prin
selectarea casutei corespunzatoare.

În ferestrele de selectarea a Persoanei, Teritoriului Administrativ si a Localitatii sunt afisate numai
localitatile active. Modul de activare/dezactivare a localitatilor este descris la cap. Evidenta
Localitatilor

6.2

Evidenta stadiilor
În aceasta fereastra se pot seta culorile si numele care reprezinta stadiul lucrarilor în fereastra
principala a aplicatiei.
Modificarea parametrilor unui stadiu se face prin selectarea acestuia din lista, efectuarea
modificarilor de denumire sau culoare si selectarea butonului Modifica.

Modificarea culorii unui stadiu se face prin selectarea butonului

din linia Color
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Adaugarea unui stadiu nou se face prin tastarea numelui stadiului în câmpul corespunzator,
alegerea culorii, si selectarea butonului Adauga
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7

DOCCAD

Help
Enter topic text here.

7.1

Executant
În aceasta fereastra se introduc datele executantului. Aceste date sunt utilizate în toate
documentatiile din lucrarea curenta.

7.2

Versiune
Date despre versiunea programului, date de contact, numele si calea de acces a lucrarii curente.
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