
INVESTIÞIE DE UN MILIARD DE EURO

Þara noastrã va avea
cadastrucompletîn2023
300 milioane de euro din bani comunitari

G
uvernul a adoptat ºi
publicat în Monitorul
Oficial, la debutul lunii
mai, Programul Naþio-

nal de Cadastru ºi Carte Funciarã
2015-2023, care va fi implementat
ºi cu ajutorul fondurilor europene.
Grosul fondurilor însã vor proveni
din surse proprii ale Agenþiei Na-
þionale de Cadastru (ANCPI).

Reprezentanþii ANCPI ne-au de-
clarat: „Agenþia va cheltui circa 4
milioane de lei din surse proprii, la
care se adaugã încã 300 milioane
de euro fonduri europene. De ase-
menea, în situaþia în care instituþii-
le administrativ-teritoriale vor
dori sã participe cu cofinanþare
sau cu fonduri din bugetele locale,
ºi aceasta va putea fi o sursã de fi-
nanþare a programului.

Din totalul fondurilor Agenþiei,
jumãtate vor merge la lucrãrile de
înregistrare sistematicã pentru
2.337 de unitãþi administrativ-teri-
toriale ºi alte operaþiuni care pri-
vesc desfãºurarea procesului. Alte
1,1 milioane lei sunt pentru activi-
tãþi ce decurg din derularea pro-
gramului, precum informarea pu-
blicului, plata certificatelor emise
de notari, instruirea personalului
de specialitate al ANCPI, dotãri
specifice ºi alte servicii. Restul ba-
nilor sunt pentru activitãþi de geo-
dezie, cartografie, topografie, con-
versia în format digital a documen-
telor analogice, tehnicã de calcul ºi
alte dotãri necesare specifice”.

Dupã aprobarea programului în
Guvern, conducerea Ministerului
Dezvoltãrii a explicat cã proiectul
este foarte important, întrucât este
legat de valorificarea proprietãþilor
din þara noastrã, obiectivul princi-
pal fiind de a înregistra gratuit toa-
te imobilele, respectiv toate tere-
nurile ºi clãdirile din România, in-
clusiv apartamentele, în sistemul
integrat de cadastru ºi carte fun-
ciarã. „Odatã atins acest obiectiv se
revitalizeazã piaþa imobiliarã din
România, se dezvoltã creditul agri-

col ºi creditul ipotecar, se dezvoltã
toate tranzacþiile care au ca obiect
vânzarea ºi cumpãrarea de imobi-
le”, a spus fostul ministru de resort
Liviu Dragnea.

Specialiºtii din ANCPI ne-au expli-
cat cã din cele 4 miliarde de lei
care reprezintã veniturile Agenþiei
se vor plãti realizarea planurilor ca-
dastrale ale imobilelor la nivelul tu-
turor unitãþilor administrativ teri-
toriale, deschiderea cãrþilor funcia-
re, precum ºi cartea certificatelor
de moºtenitor pentru succesiune
nedezbãtutã. „Toate acestea vor fi
gratuite pentru beneficiari, persoa-
ne fizice sau juridice, inclusiv insti-
tuþii publice”, au subliniat aceºtia.
Ordinea în care proprietarii vor be-
nefia de program este în funcþie de
cum se înscriu în proiect unitãþile
administrativ-teritoriale.

Unul din principalele beneficii ale
înregistrãrii sistematice a proprie-
tãþilor este, conform autoritãþilor
noastre, clarificarea situaþiei juridi-
ce a proprietãþilor, ceea ce va duce
la creºterea siguranþei. De aseme-
nea, printr-o evidenþã clarã a pro-
prietãþilor va avea loc ºi o dezvolta-
re a pieþei creditului ipotecar, pre-
cizeazã sursa citatã. Realizarea ca-
dastrului va ajuta mult ºi la dezvol-
tarea rapidã a proiectelor de infra-
structurã.

Alte beneficii sunt posibilitatea
comasãrii terenurilor, înregistrarea
domeniului public ºi privat al fiecã-
rei unitãþi administrativ-teritoriale,
precum ºi al statului român, elibe-
rarea certificatelor de moºtenitor,
finalizarea procesului de restituire
a imobilelor la nivelul fiecãrei loca-
litãþi, precum ºi înregistrarea imo-
bilelor deþinute fãrã acte de pose-
sori, reducerea termenelor pentru
cererile de carte funciarã ºi plan ca-
dastral, diminuarea costurilor tran-
zacþiilor imobiliare, precum ºi ac-
tualizarea registrelor de evidenþã
ale primãriilor.

În hotãrârea de Guvern se aratã
cã Programul Naþional de Cadastru

ºi Carte Funciarã va genera cel pu-
þin 5.600 de locuri de muncã. 600
posturi vor fi implementate supli-
mentar în cadrul Agenþiei Naþiona-
le de Cadastru special în filialele ju-
deþene, iar peste 5.000 de locuri de
muncã se vor înfiinþa la nivelul fir-
melor care vor câºtiga licitaþiile
pentru realizarea mãsurãtorilor ca-
dastrale, precum ºi locuri de mun-
cã în plus la birourile notariale ºi la
alte instituþii implicate.

Potrivit datelor publicate de Mi-
nisterul Dezvoltãrii, numãrul total
de imobile (clãdiri, terenuri, case,
apartamente) este de circa 40 de
milioane. Din total, 20% se aflã în
mediul urban, iar 80% sunt în me-
diul rural. Din cele 40 de milioane
de imobile estimate în total, doar
circa 7,4 milioane, sunt înregistrate
în evidenþele de cadastru ºi carte
funciarã. Jumãtate dintre acestea,
circa 3,6 milioane se aflã în mediul
urban, iar diferenþa în mediul rural,
mai aratã ministerul.

În prezent, doar 7 unitãþi adminis-
trativ-teritoriale din þarã au ca-
dastru finalizat integral, cadastru
general ºi cãrþi funciare deschise
pentru toate proprietãþile, con-
form datelor publicate de ANCPI.

Pentru acest an, Agenþia vizeazã
demararea procesului de înre-
gistrare sistematicã a proprietãþilor
în 147 de unitãþi administrativ teri-
toriale, cu o sumã alocatã de 158
de milioane de lei. Pentru aceste
unitãþi administrativ-teritoriale,
procedurile de achiziþie au fost
deja demarate ºi ofertele au fost
deschise la începutul lunii mai.

Câºtigãtorii nu fuseserã desemnaþi
la finele lunii mai, dupã cum ne-au
spus reprezentanþii ANCPI.

O comisie din cadrul ANCPI va re-
aliza o propunere de prioritizare
pentru realizarea cadastrului în ur-
mãtorii ani, pentru fiecare judeþ în
parte ºi pentru fiecare localitate în
parte, care sã þinã cont de cel puþin
unul din urmãtoarele criterii: o uni-
tate administrativ-teritorialã care
face obiectul dezvoltãrii proiecte-
lor de infrastructurã la nivel naþio-
nal, unitãþi administrativ-teritoriale
care fac obiectul realizãrii unor
proiecte de dezvoltare localã, pre-
cum ºi unitãþi administrativ-terito-
r i a le c ar e r e pr e z i nt ã aºe z ãr i
informale ale comunitãþilor aflate
în condiþii de sãrãcie extremã.

Liviu Dragnea a explicat cã pro-
punerile se înainteazã în consiliul
de administraþie al ANCPI, consiliu
din care fac parte reprezentaþi ai
Uniuni i Notar i lor Publ ic i din
România, ai Universitãþii Tehnice
de Construcþii Bucureºti, ai Asocia-
þiei Comunelor ºi Asociaþiei Muni-
cipiilor din România, precum ºi de
la Ministerul Dezvoltãrii Regionale
ºi Administraþiei Publice.

Potrivit ANCPI, pentru asigurarea
suportului tehnic necesar derulãrii
programului naþional pentru zona
urbanã vor fi realizate ortofotopla-
nuri pentru cele 320 de municipii ºi
oraºe. Ortofotoplanul reprezintã
imaginea situaþiei reale din teren ºi
se realizeazã prin fotografii la
diferite scãri.
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