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RAPORT DE ACTIVITATE

01/01/2018– 01/09/2018



 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara este o instituţie
publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale de

Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

 Are sediul în municipiul Deva, calea Zarandului nr. 106 şi funcţionează în

baza Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, a

H.G. nr. 1288/2012 și a ODG al ANCPI nr.890/2015.

Structura organizatorică

6 Birouri de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, respectiv:

BCPI Deva BCPI Haţeg
BCPI Hunedoara BCPI Orăştie
BCPI Brad BCPI Petroşani

fiecare din aceste birouri fiind deservite de personal de specialitate.



Oficiile de cadastru și publicitate imobiliară îndeplinesc următoarele atribuții
principale:

a) coordonează și controlează executarea lucrărilor de cadastru și asigură
înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară la nivelul
județului/al Municipiului București;

b) realizează activitățile ce decurg din lucrările de înregistrare sistematică din
cadrul Programului național de cadastru și carte funciară;

c) verifică și controlează executarea lucrărilor de topografie, geodezie și cadastru
la nivelul județelor/al Municipiului București;

d) avizează și recepționează lucrările tehnice de specialitate efectuate la nivelul
județului, conform legislației în vigoare;

e) asigură înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau
se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte
persoane interesate;

f) efectuează înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară;

g) efectuează înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdicții,
incapacități și litigii judiciare în legătură cu bunul imobil;

h) avizează tehnic, la cerere, expertizele judiciare în domeniile topografie, cadastru
și geodezie înainte de depunerea lor la instanța de judecată;



i) avizează suportul topografic necesar realizării planului urbanistic general al
unităților administrativ-teritoriale;

j) autorizează persoanele fizice care execută lucrări tehnice în condițiile
Regulamentului;

k) verifică și controlează activitatea persoanelor fizice care execută lucrări de
specialitate;

l) verifică periodic starea fizică a punctelor din rețeaua geodezică națională și
rețeaua de nivelment națională și asigură mentenanța acestora, cu sprijinul și
sub coordonarea Centrului National;

m) pun la dispoziția autorităților publice și a altor instituții interesate, în condițiile
legii, situații statistice și de sinteză privind terenurile și construcțiile;

n) participă la realizarea proiectelor interne și internaționale în care este implicată
Agenția Națională în mod direct sau prin experți de specialitate;

o) îndeplinește și alte atribuții ce au legătură cu activitatea specifică, în comisiile
constituite, în condițiile legii;



p) colaborează cu instituțiile publice abilitate, în vederea recuperării creanțelor și
prejudiciilor datorate bugetului de stat în vederea executării sarcinilor fiscale, prin
efectuarea de verificări în evidențele de publicitate imobiliară, în cadrul oficiului
teritorial și comunică informațiile identificate privind situația bunurilor imobile care
figurează înscrise în cărțile funciare (atât cele întocmite în format analogic,
neconvertite, cât și cele întocmite sau convertite în format digital pe numele
persoanelor fizice/juridice solicitate);

q) îndeplinește atribuții tehnice specifice în cadrul comisiei județene/Municipiului
București pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor,
precum și în colectivul de lucru organizat pentru sprijinirea acesteia;

r) autorizează persoanele fizice care execută lucrări de specialitate din domeniul
cadastrului, al geodeziei, al cartografiei, conform prevederilor legale;

s) poate înființa prin decizie compartimente la nivelul oficiilor teritoriale în cadrul
structurii organizatorice aprobate prin organigramă și stabilește atribuțiile
specifice acestora.



Structura organizatorică a OCPI Hunedoara:

Director - 1

Serviciul Cadastru - 25

Serviciul Publicitate Imobiliară - 30

Serviciul Economic  - 7

Serviciul Juridic, Resurse Umane, Petiții și Secretariat - 11



ACTIVITĂŢI PROFESIONALE DESFĂŞURATE

 Grupa de servicii – Avize, recepţii şi furnizare date - 2675

 Avize şi recepţii – 761 lucrări

 Furnizare date cadastru – 1914 lucrări

 Grupa de servicii – Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară;

 Recepţia documentaţiilor având ca obiect – prima înregistrare a imobilelor /
unităţilor individuale, dezmembrare / comasare, rectificare, actualizare

informaţii tehnice – 21521 documentaţii, distribuite astfel:
610
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 Grupa de servicii – Servicii de cadastru și publicitate imobiliară;

 Furnizare date – 1914 cereri, distribuite pe BCPI-uri astfel:
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 Atribuire de numere cadastrale noi:

 6146 în intravilan;
 7262 în extravilan;
 472 apartamente;

 24430 geometrii noi provenite din operațiuni cadastrale

 Număr titluri de proprietate

 TP emise / scrise - 308 (duplicate sau emise în baza hotărârilor judecătorești)
 TP corectate / modificate – 272

 TP înscrise din oficiu în evidențele de publicitate imobiliară – 168

 IMOBILE ÎNSCRISE din oficiu în evidențele de publicitate imobiliară – 376



REGISTRUL ELECTRONIC NATIONAL AL 
NOMENCLATURII STRADALE 

(RENNS)

Scopul proiectului:

 Implementarea unui 
sistem informatic de tip 
geospatial care sa 
permita gestionarea, 
evidenta si consultarea 
la nivel national a 
nomenclaturii stradale: 
„Registrul Electronic 
National al 
Nomenclaturii Stradale” 
(RENNS).

Obiectivele generale ale proiectului:

 Materializarea reglementarilor europene si nationale cu privire la infrastructura nationala de
date spatiale;

 Cresterea calitatii serviciilor publice, reducerea duratei de livrare si simplificarea accesului
cetatenilor la acestea;

 Cresterea capacitatii institutiilor publice in fundamentarea de politici cu impact la nivel
national.



REGISTRUL ELECTRONIC NATIONAL AL 
NOMENCLATURII STRADALE 

(RENNS)

Proiect european

 Necesitatea standardizării si asigurării accesului la informație spațială prin
servicii electronice standardizate;

 Reglementare la nivel european prin Directiva INSPIRE (Directiva 2007/2/CE a
Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei
infrastructuri pentru informații spațiale in Comunitatea Europeana - INSPIRE)
si normele tehnice asociate.

Directiva INSPIRE:

 Stabilește normele privind instituirea, in Uniunea Europeana, a unei
infrastructuri pentru informații spațiale (INSPIRE);

 Obiectiv: permite schimbul, partajarea, accesul si utilizarea datelor spațiale si
de mediu interoperabile, precum si a serviciilor legate de aceste date;

 Vizează coordonarea intre utilizatorii si furnizorii de informații, astfel încât
datele provenite din diferite sectoare sa poată fi combinate si difuzate.



REGISTRUL ELECTRONIC NATIONAL AL 
NOMENCLATURII STRADALE 

(RENNS)

Obiective specifice si beneficii

 Realizarea unui sistem informatic de tip geografic/geospatial care sa permita gestiunea pe

intreg ciclul de viata, evidenta si consultarea la nivel national a nomenclaturii stradale;

 Inregistrarea unica a fiecarei adrese, alocarea pentru fiecare adresa a unui cod unic de

adresa (CUA) precum si gestiunea intregului ciclu de viata al adresei;

 Standardizarea la nivel national a nomenclaturii stradale (denumiri artere si numere

administrative) prin realizarea si implementarea metodologiei si instrumentelor informatice

privind inregistrarea, prelucrarea, analiza, stocarea si accesul la arterele si adresele

administrative;

 Asigurarea accesului oricarei institutii publice, persoane juridice si persoane fizice la un

sistem unic de nomenclatura stradala constituit pe baza standardizarii.

 Asigurarea interoperabilitatii intre administratiile publice (locale si centrale) precum si intre

sistemele informatice detinute de acestea, pe baza numarului unic al adresei

administrative;

 Realizarea la nivelul României a componentei „Adrese” din cadrul Anexei 1 a Directivei

INSPIRE.



REGISTRUL ELECTRONIC NATIONAL AL 
NOMENCLATURII STRADALE 

(RENNS)
Actori

 Autoritățile publice locale – creatori (contributorii) de nomenclatura stradala si deținătoare de drept
ale informațiilor privind nomenclatura stradala pe raza unităților administrativ teritoriale respective;

 ANCPI - custode al RENNS;
 Instituțiile publice;
 Organizațiile private si cetățenii - consumatori de nomenclatura stradala;

Parteneri

Implementarea proiectului s-a desfășurat in cadrul ANCPI, in parteneriat cu:
 Asociația Comunelor din Romania (ACoR) si Asociația Națională a Informaticienilor din

Administrația Publica (ANIAP) - parteneri strategici in implementarea proiectului.

CERINTE FUNCTIONALE

• Necesitatea utilizarii adresei ca modalitate principala de descriere a locatiei, autoritatile si institutiile publice, dar si furnizorii privati de servicii
catre populatie, utilizand adresa drept modalitatea principala de descriere a locatiei.

• In acele cazuri in care acuratetea, univocitatea si certitudinea locatiei sunt esentiale, adresa devine un element de informatie critica.
• Acuratetea informatiilor in vederea localizarii
• Foarte multe proceduri juridice sau fiscale sunt dependente de acuratetea informatiilor referitoare la localizarea unei persoane fizice sau

juridice.
• Utilizarea unui standard pentru generarea si intretinerea nomenclaturii stradale
• Cele 3.222 de administratii locale din România nu folosesc aceleasi reguli (un standard) pentru generarea si intretinerea nomenclaturii

stradale;
• Asigurarea accesului permanent la servicii electronice standardizate
• Detinatorii legali ai informatiei de nomenclatura stradala nu asigura accesul online permanent, prin servicii electronice standardizate, astfel

incat toate celelalte institutii sa le poata utiliza ca informatii de referinta in sistemele informatice proprii.
• Gestionarea in RENNS a denumirilor strazilor la nivel national;
• Crearea unei evidente unitare a strazilor si numerelor administrative;
• Practici unitare in atribuirea adreselor;
• Evidenta spatiala unica a adresei;
• Certitudinea destinatiei pentru interventii.



REGISTRUL AGRICOL NAȚIONAL (RAN)

OBIECTIVUL SISTEMULUI

Consolidarea datelor 
registrelor agricole locale de la 
nivel de UAT (primărie) 
- într-un sistem central, 
- într-un format standardizat, 

electronic, 
- într-o manieră automatizată
precum și accesarea acestor 

date în mod securizat, 
indiferent de locație, de către 
cei care au dreptul și nevoia de 
a le utiliza precum și în forma în 
care au nevoie spre a le utiliza.

BENEFICIARII

ANCPI care gestionează sistemul de cadastru și publicitate imobiliară, deține și furnizează informații geo spațiale ale teritoriului țării /
Ministerul Agriculturii și agențiilor subordonate care elaborează politici agricole / MDRAP

UAT-uri (Primărie) care gestionează registrul agricol local / Consiliu județean prin care se centralizează în prezent datele / Cetățeni
(gospodării) care declară datele în registrul local

APIA care gestionează subvențiile în agricultură / ANARZ care are ca responsabilitate gestionarea raselor animalelor din agricultură / INS

care face statistici naționale inclusiv în domeniul agricol / ANSVSA care are ca responsabilitate gestionarea din punct de vedere veterinar a
animalelor și siguranța alimentară
ANAF care face verificări privind declarațiile pentru impozite



REGISTRUL AGRICOL NAȚIONAL (RAN)
Prezentare succintă a sistemului



REGISTRUL AGRICOL NAȚIONAL (RAN)
Prezentare succintă a sistemului



RENNS / RAN

Implementare si utilizare

RAN - 31.08.2018

JUDET UAT UAT_user UAT_user_% UAT_activ UAT_activ_%

HUNEDOARA 69 33 48% 3 4%

ACTIVITATE LA NIVEL 

NAȚIONAL 42% 6%

Situația reprezintă gradul de implementare si utilizare a aplicațiilor mai sus
menționate, care cuprinde indicatori statistici atât la nivelul județului, cât si la
nivel de UAT.

Nivelul redus de activitate denota lipsa de implicare a utilizatorilor platformelor, în
consecință, OCPI va dispune toate diligentele necesare pentru sporirea gradului
de operaționalizare a celor 2 sisteme informatice aflate în coordonarea ANCPI.

RENNS - 31.08.2018

JUDET UAT UAT_user UAT_user_% UAT_activ UAT_activ_%

HUNEDOARA 69 59 86% 6 9%

ACTIVITATE LA NIVEL 

NAȚIONAL 72% 10%



Legea cadastrului, modificări importante. Guvernul a aprobat prin OUG bani mai mulți pentru 
cei care realizează lucrările și înjumătățirea termenelor pentru soluționarea contestațiilor

 Intabularea imobilelor poată fi făcută mai rapid, iar certificatele de moștenitor eliberate
anterior anului 2011 vor putea fi înscrise în cartea funciară.

 Una dintre cele mai importante modificări se referă crearea posibilității ca prima înregistrare
a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară să se realizeze în baza
certificatului de moștenitor, indiferent de data deschiderii succesiunii. Pentru certificatele
emise înainte de 2011, cetățenii făceau mai multe drumuri la primării, pentru solicitarea de
documente suplimentare.

 Principalele schimbări aduse Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 prevăd
majorarea sumei cu care se finanțează lucrările de înregistrare sistematică contractate de
primării, cuantumul de maxim 60 de lei/carte funciară urmând a fi majorat proporțional cu
gradul de dificultate al terenurilor. Astfel, prețul plătit de Agenția Națională de Cadastru și
Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-
2023 (PNCCF), ajungând la maxim 132 de lei/ imobil.

 Totodată, potrivit noilor reglementări, a fost diminuat termenului de soluționare a cererilor de
rectificare pentru lucrările de înregistrare sistematică efectuate la nivel de UAT, de la 60, la
30 de zile.



Legea cadastrului, modificări importante. Guvernul a aprobat prin OUG bani mai mulți pentru 
cei care realizează lucrările și înjumătățirea termenelor pentru soluționarea contestațiilor

 În plus, sectoarele cadastrale care vor face obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică
contractate de primării, ca urmare a încheierii de contracte de finanțare cu ANCPI, pot să
cuprindă atât imobile din extravilan, cât și din intravilan.

 Potrivit legii, au prioritate sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de
infrastructură de interes național și terenuri agricole subvenționate de Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură (APIA).

 Primăriile pot decide prin hotărâre de consiliu local înscrierea în cartea funciară a imobilelor
ce aparține domeniului public al comunei sau orașului, potrivit unei modificări a legii
cadastrului care elimină nevoia unei hotărâri de guvern pentru acest proces. Decizia poate
grăbi accesarea de fonduri europene.

 Cu alte cuvinte, dacă până acum cadastrarea imobilelor publice se făcea prin hotărâre de
guvern, de acum este suficientă o hotărâre de consiliu local.



ÎNREGISTRAREA GRATUITĂ A IMOBILELOR ÎN 

SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ 

Acțiuni finanțate în cadrul programului:

I. Măsurători cadastrale 

II. Activități de geodezie, cartografie, topografie și fotogrammetrie 

III. Activități de informare și conștientizare a publicului 

IV. Dezvoltarea și mentenanța sistemelor informatice 

V. Conversia în format digital a documentelor analogice 

VI. Tehnică de calcul și stocare 

VII. Alte activități ce decurg din derularea programului național 



Etapele înregistrării sistematice 

 Începerea lucrărilor de înregistrare sistematică şi procedura de realizare se 
stabilește prin Ordin al directorului general al ANCPI 

Principalele etape constau în: 
 Înştiinţarea proprietarilor prin campania de informare publică 
 Identificarea limitelor administrative 
 Stabilirea sectoarelor cadastrale 
 Identificarea amplasamentelor imobilelor 
 Identificarea titularilor drepturilor reale, a posesorilor și a altor deținători, 

precum și preluarea actelor în original sau în copie legalizată a acestora 
 Sesizarea Camerei Notarilor pentru emiterea certificatelor de moştenitor 
 Actualizarea informațiilor culese din teren 
 Publicarea și afișarea, în condițiile legii, a documentelor tehnice cadastrale 
 Înregistrarea și soluționarea contestațiilor 
 Deschiderea noilor cărți funciare 
 Închiderea lucrărilor sistematice de cadastru și a vechilor evidențe, prin 

ordin al directorului general al Agenției Naționale 



Beneficii ale înscrierii proprietăților

în cadastru 

și cartea funciară 

 Creșterea siguranței circuitului civil al proprietăților 
 Reducerea costurilor tranzacțiilor 
 Dezvoltarea rapidă a proiectelor de infrastructură 
 Dezvoltarea pieței creditului ipotecar 
 Creșterea economică 
 Dezvoltare 

Beneficii generale 

 Înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților 
 Crearea premiselor comasării terenurilor 
 Înregistrarea domeniului public/privat al UAT și al statului român 
 Finalizarea procesului de restituire a imobilelor la nivelul UAT-urilor 

 Înregistrarea imobilelor deținute fără acte (posesori) 

 Eliberarea certificatelor de moștenitor 

BENEFICII SPECIFICE 

 Realizarea gratuită a planului cadastral pentru 
fiecare proprietate 

 Diminuarea costurilor tranzacțiilor imobiliare 
 Protejarea domeniului public și privat al 

statului român 

 Facilitarea tranzacționării imobilelor 
 Actualizarea registrelor de evidență ale 

Primăriei 
 Reducerea termenelor pentru cererile de carte 

funciară și plan cadastral 
 Rezolvarea eventualelor probleme legate de 

actele de identitate 



PNCCF – OUG nr.35/2016

Realizarea cadastrului sistematic la nivel de sector cadastral

Avem realizate la nivelul județului Hunedoara pe programul de finanțare
2018-2019:
 32 contracte de finanțare semnate
 42 contracte de prestări servicii semnate
 Numărul estimat de imobile care urmează a fi înregistrate în sistemul

integrat de cadastru și carte funciară finanțarea 3 – 40955 imobile

 Suprafața estimata contractata pe finanțarea 3 – 21969 ha

Sectoare cadastrale contractate care sunt afectate de proiectul
TRANSGAZ BRUA:

 1 UAT Pui : 2266 imobile estimate, suprafața estimata: 1976 ha

 2. UAT Sarmizegetusa: 655 imobile estimate, suprafața estimata:
3532 ha

CADASTRU GENERAL – UAT GHELARI

 Au fost recepționată în întregime lucrarea de cadastru – la
31.08.2018, având 10383 imobile cu cărți funciare deschise.



PNCCF 

2017-2018
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cadastrale







PLANUL DE ACTIUNI al Programului National de Cadastru și Carte Funciară 2015 - 2023, pe anul 2019

MĂSURĂTORI CADASTRALE

1 Lucrări de înregistrare sistematică
 1.1. Activități de înregistrare sistematică a proprietăților
 1.2. Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară, conform OUG 

nr.35/2016

 1.3. Cofinanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică, în cadrul PNCCF, conform art. 9 alin. (29)-(34) din Legea nr. 7/1996

ACTIVITĂŢI DE GEODEZIE, CARTOGRAFIE, TOPOGRAFIE ŞI FOTOGRAMMETRIE
2 Desfășurarea de activități din domeniul geodeziei, cartografiei, topografiei şi fotogrammetriei

 2.1. Realizarea de ortofotoplanuri în 320 UAT- uri urban: scara 1:500 și scara 1:1000  

 2.2. Servicii de producere a modelului digital al terenului pentru aproximativ 50.000 km pătrați în 6 județe
 2.3. Mentenanța și dezvoltarea sistemului românesc de determinare a poziției (ROMPOS)

ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE A PUBLICULUI
3 Campanii de informare publică
 3.1. Elaborarea, editarea și distribuirea de materiale de informare și conștientizare a publicului cu privire la înregistrarea sistematică a proprietăților
 3.2. Realizarea de campanii de informare publică organizate la nivel național şi local

DEZVOLTAREA ŞI MENTENANŢA SISTEMELOR INFORMATICE
4 Dezvoltarea sistemelor informatice, mentenanța sistemelor IT, instruire personal IT

 4.1. Dezvoltarea sistemelor informatice în vederea creșterii capacității de stocare a datelor și optimizării fluxurilor de lucru

 4.2. Mentenanța sistemelor informatice

 4.3. Instruirea specialiștilor în utilizarea sistemelor informatice

CONVERSIA IN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTELOR ANALOGICE

5 Conversia în format digital a documentelor analogice: cărți funciare, PAD-uri

 5.1. Conversia în format digital a cărților funciare analogice

 5.2. Conversia în format digital a PAD- urilor analogice



TEHNICĂ DE CALCUL ŞI DE STOCARE

6 Tehnică de calcul și de stocare

 6.1. Dotarea cu echipamente de calcul - servere lamelare RISC, sisteme de stocare, calculatoare, stații de lucru/grafice, scanere, copiatoare etc.

 6.2. Amenajarea centrului de salvare/recuperare a datelor în caz de dezastru

ALTE ACTIVITĂŢI CE DECURG DIN DERULAREA PROGRAMULUI NAŢIONAL

7.      Alte activități ce decurg din derularea Programului național de cadastru și carte funciară

 7.1. Plata certificatelor de moştenitor emise de notarul public conform dispozițiilor art.9, alin.(7)-(9) din Legea nr.7/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare

 7.2. Servicii de comunicații

 7.3. Instruirea personalului din cadrul instituţiilor implicate în procesul de înregistrare sistematică, respectiv administrația publică locală și centrală, 

contractori, etc, în domeniul înregistrării sistematice, inclusiv organizare și logistică

 7.4. Instruirea personalului de specialitate din OCPI în domenii specifice de activitate, inclusiv organizare, logistică, traineri

 7.5. Organizare şi logistică pentru realizarea de seminarii cu reprezentanţii autorităților locale, ai prestatorilor, OCPI / ANCPI în cadrul PNCCF 2015 - 2023 

 7.6. Monitorizarea socială a grupurilor vulnerabile în cadrul înregistrării sistematice, în vederea asigurării condițiilor de participare a persoanelor vulnerabile 

la procesul de înregistrare gratuită a proprietăților

 7.7. Realizarea controlului calității lucrărilor de înregistrare sistematică

 7.8. Contractare servicii de inventariere, legare și arhivare, inclusiv electronică, a documentelor existente în arhivele OCPI

 7 9 Dotări specifice implementării PNCCF 2015-2023 necesare OCPI

 7.10. Alte activităţi necesare, potrivit legii



Au mai fost desfășurate următoarele activități specifice:

1. Scanarea planurilor de Carte Funciară;

2. Verificarea și întreținerea datelor în programul „Inventarierea punctelor de
triangulație de ordinul I-IV și asigurarea administrării bazei de date de gestiune
a acestora” a BD aferente jud. Hunedoara;

3. Arhivarea lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar pentru
intravilanele următoarelor localități: Deva, Simeria, Orăștie, Petroșani,
Hunedoara, Călan, Hațeg;

4. Continuarea actualizării permanente a bazei de date DDAPT, verificarea şi
operarea modificărilor, corecturilor survenite în baza hotărârilor judecătorești
sau ale Comisiei Județene de Aplicare a Legilor Proprietății, sau conform
proceselor verbale şi a adreselor trimise de primării.

5. Verificarea și actualizarea limitelor UAT în aplicația Registrul Electronic al 
Limitelor UAT (RELUAT):

- 178 intrajudețene, din care: 176 validate, 2 litigii;

- 59 interjudețene, din care: 58 validate, 1 litigii;



6. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind autorizarea sau
recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat
membru al U.E. sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în
vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al
geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul
Directorului General al ANCPI nr. 108/2010, Comisia de autorizare constituită la
nivelul OCPI Hunedoara prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr.
806/01.08.2014, a organizat examene doar pentru reautorizarea a 2 persoane
fizice, fiind reemise și eliberate 2 certificate de autorizare.

7. Controlul persoanelor fizice și juridice autorizate în vederea realizării lucrărilor
de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei, și al cartografiei pe
teritoriul României – permanent

Activități de verificare în teren în baza mandatului de control – 7 verificări.



În perioada 01.01. 2018 – 01.09.2018 au fost soluționate, la nivelul celor 6
birouri teritoriale, un număr total de 164551 cereri (cu peste 14000 mai mult față
de perioada similară din 2017), din care 147489 cereri au avut ca obiect efectuarea
de operaţiuni de publicitate imobiliară – cereri de înscriere, mixte – recepție și
înscriere, extrase, certificate, copii certificate documente

De asemenea în perioada de referinţă au fost desfăşurate şi următoarele
activităţi:

 conversia în format digital 10963 CF la care se adaugă 14142 CF noi,
generate de programul informatic eTerra.

 circuitul documentelor în cadrul birourilor teritoriale s-a fluidizat ca
urmare a monitorizării activităţii birourilor teritoriale.

 continuarea aplicării programului de inventariere, scanare și arhivare a
“Cărților Funciare”.



Evoluția cererilor înregistrate prin 

eTerra la nivel de BCPI
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SERVICIUL JURIDIC,

RESURSE UMANE,  

PETIȚI I  Ş I  SECRETARIAT

În perioada 01.01. 2018 – 01.09.2018 au fost înregistrate:

1. Număr de petiții - 32

2. Număr  de audiențe - 68

S-a constatat că în anul 2018 a scăzut numărul petițiilor depuse de persoanele
fizice/juridice raportat la anul 2017, ca de altfel și numărul persoanelor care s-au prezentat în
audiență la conducerea oficiului a scăzut în anul 2018 comparativ cu anul 2017.

Problemele sesizate de cetățeni atât în petițiile formulate cât și în cadrul programului de
audiențe se referă la activitatea instituției dar și la activitatea colaboratorilor, respectiv
persoane autorizate sa realizeze lucrări din domeniul geodeziei, cadastrului și fotogrammetriei.
Unele sesizări au relevat deficiențe în interpretarea și aplicarea legislației specifice obiectului
de activitate al instituției, lipsa informației la nivelul populației privind serviciile oferite de către
OCPI Hunedoara, condițiile și modalitățile de obținere a acestora, ori s-a solicitat sprijin în
soluționarea unor probleme care nu intrau în sfera de competentă a instituției.

Petenții au fost informați cu privire la rezultatul verificărilor, sens în care le-au fost
comunicate soluțiile legale pentru rezolvarea aspectelor sesizate s-au au fost îndrumați să se
adreseze instituțiilor/autorităților competente cu soluționarea acestora.

La nivelul OCPI Hunedoara, nu s-au constatat întârzieri în soluționarea și transmiterea
răspunsurilor către petiționari.



SERVICIUL JURIDIC,

RESURSE UMANE,  

PETIȚ I I  Ş I  SECRETARIAT

În perioada 01.01.2018 – 01.09.2018 nu au fost depuse/înregistrate solicitări de
informații formulate în baza Legii 544/2001.

În perioada de referință nu au fost depuse reclamații administrative sau plângeri
in instanță la adresa OCPI Hunedoara (în baza Legii nr. 544/2001).

Numărul total al dosarelor pe rol în instanță – 122.

Dosare noi deschise în cursul anului 2018 – 18.

Dosare suspendate, pe rol din anii anteriori – 4.

Din total dosare avem soluționate în cursul anului 2018 – 11.



 Creșterea în continuare a calității serviciilor publice și simplificarea accesului
cetățenilor la acestea – epayment, infokiosk, gestionare flux clienți;
optimizarea în continuare a activității în cadrul serviciilor/birourilor/OCPI;

 Conversia în format digital a cca. 24000 cărți funciare;
 Implementarea unei aplicații de management al documentelor electronice la

nivelul tuturor BCPI-urilor;
 Implementarea plății cu cardul la ghișeele OCPI și BCPI – în curs de

finalizare;
 Continuarea aplicării PNCCF pentru înregistrarea sistematică a proprietăților

prin realizarea cadastrului general în 3 UAT - integral:
 Continuarea PNCCF pentru înregistrarea sistematică a proprietăților prin

introducerea cadastrului general la nivel de sectoare cadastrale pentru 42

UAT și extinderea în toate cele 69 UAT care pot beneficia de program;
 Atribuirea de noi numere cadastrale în baza planurilor parcelare recepționate

conform ODG nr. 700/2014, cu toate modificările și completările ulterioare;



 Finalizarea acordării accesului tuturor persoanelor fizice și juridice autorizate
la modulul eTerra3, precum și a tuturor persoanelor sau instituțiilor partenere

 Menținerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii,
menţinerea certificatului SR EN ISO 9001:2008:
 Respectarea cerinţelor SR EN ISO 9001:2008 şi a prevederilor din

documentele specifice (proceduri şi manualul calităţii)
 Documentarea și actualizarea principalelor procese operaţionale

specifice OCPI (acoperire de 99 % cu proceduri operaţionale la finele
anului 2018)



Vă mulţumesc 
pentru atenţie !


