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Stadiul lucrărilor desfășurate în județul Buzău în cadrul Programului Național de 
Cadastru și Carte Funciară 

 
 

 

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară este instituit în temeiul art. 9 alin. (23) 

din Legea nr. 7/1996 și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 294/29.04.2015, care detaliază 

activitățile acestuia și sumele necesare realizării lor, suportate din veniturile proprii ale ANCPI 

și fonduri externe nerambursabile. 

Prin OUG 130/2021 a fost modificat art. 9 alin(22) din Legea cadastrului și publicității 

imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare astfel că activităţile 

prevăzute în cadrul Proiectului major «Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a 

sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România» şi care nu au 

fost finalizate în perioada de eligibilitate sunt incluse în Programul naţional de cadastru 

şi carte funciară, care se derulează până la finalizarea înregistrării sistematice a 

imobilelor la nivelul întregii ţări şi vor fi finanţate din veniturile proprii ale Agenţiei 

Naţionale. 

        
Scopul PNCCF : 

 înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților din județul Buzău în sistemul integrat de  

cadastru și carte funciară; 

 • realizarea planului cadastral; 

 • deschiderea cărților funciare la nivelul tuturor unităților administrativ teritoriale. 

 

Beneficiile implementării PNCCF: 

• realizarea unui inventar complet al proprietăților imobiliare;  
• siguranța circuitului civil al proprietăților imobiliare; 
 • clarificarea regimului juridic al proprietăților imobiliare publice și private; 
 • finalizarea înregistrării terenurilor agricole, pentru a se asigura implementarea schemelor de 
plăți în agricultură;  
 



            
      BUZĂU 

 

Pagina 2 / 9 

 
OCPI BUZĂU/Bd. N Balcescu, Nr. 48, Cod poştal 12246,  Buzau, Jud. Buzău, ROMÂNIA               Certificat SR EN ISO 9001:2015 

Telefon: (0238) 711036, (0238) 726780  ;  Fax: (0238) 727933; e-mail: bz@ancpi.ro; www.ancpi.ro                      Nr. 27921/09/R 

Extrase de carte funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro 

 
          PNCCF se finanțează din: 
 

 Veniturile proprii ale ANCPI; 

  Fonduri externe nerambursabile (POR 2014-2020, Axa 11) 
 
       PNCCF  se derulează la nivelul întregului UAT sau la nivel de sector cadastral, astfel: 
  
I.  prin lucrări contractate de către ANCPI/primării, care asigură derularea lucrărilor: 

  la nivelul întregului UAT;  

 la nivelul sectorului cadastral extravilan, care poate cuprinde și proprietăți din intravilan, prin 
finanțarea de către ANCPI a primăriilor care contractează astfel de lucrări de înregistrare 
sistematică.  
 
II.  prin finanțare din fonduri externe nerambursabile, prin proiectul major ”Creșterea 
gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale 
din România”, care face obiectul Axei prioritare 11 – ”Extinderea geografică a sistemului de 
înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară”, finanțată prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020. Proiectul major a fost aprobat de Comisia Europeană înanul 2018 și este 
implementat la nivelul județului Buzău. 
 

 

 Stadiul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 

 

Pînă la data de 01.06.2022 au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică în 5 

UAT_uri : au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară 53699 

imobile pentru 30887,08 ha astfel: 

- UAT Cilibia pentru un număr de 5488 imobile în suprafata de 4972,1229ha;   

-UAT Luciu pentru un număr de 10591 imobile în suprafata de 8671,1073ha; 

-UAT Glodeanu Sărat pentru 17007 imobile în suprafata de 5883,57ha;   

-UAT Mărăcineni pentru un număr de 9524 imobile în suprafață de 3003,13ha;  

-UAT C.A. ROSETTI pentru un număr de 11089 imobile în suprafață de 

8357,15ha 
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La nivel de sector cadastral, până la data de 01.06.2022, ca urmare finanțărilor derulate  

au fost  finalizate lucrările de înregistrare sistematică pentru un număr de 157795 imobile 

cuprinzând o suprafață de 110144,22 ha teren, astfel:  

Tip finanțare Număr De Imobile Înregistrate Suprafata Înregistrată (ha) 

OUG35_1 9267 5527,16 

OUG35_2 39070 28477,87 

OUG35_3 58461 43638,15 

OUG35_4 4075 2306,07 

OUG35_5 37352 21563,45 

OUG35_6 7477 6128,88 

OUG35_7 2093 2502,64 

OUG35_TOTAL  193478 123208,00 

 

UAT-urile beneficiare ale finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică au avut obligaţia 

de a include cu prioritate sectoarele cadastrale care fac obiectul contractului de achiziție 

publică terenurile aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional, precum și cele care 

fac obiectul subvențiilor plătite de Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA).  

            
În anul 2019-2020 prin Programul Operațional Regional 2014 – 2023 (POR) s-au 

demarat lucrările de înregistrare sistematică pentru  următoarele UAT-uri:  C.A. Rosetti ,  

Gălbinași, Pietroasele,Merei, Cochirleanca, Poșta Câlnău, Vadu -Pașii care în prezent se află 

în stadii diferite de executare a lucrărilor.Din acestea, în anul 2022 au fost finalizate lucrările și 

deschiderea cărților funciare pentru toate imobilele din UAT C.A. Rosetti. În acest an 

preconizăm că vor fi finalizate lucrările de înregistrare sistematică la nivelul UAT Pietroasele și 

UAT Gălbinași pentru care a fost finalizată perioada de afișare a documentelor tehnice ale 

cadastrului și soluționarea cererilor de rectificare. 

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat o procedură de 
licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul 
integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 246 de unități administrativ-teritoriale 
(UAT), din 30 de județe. Lucrările de cadastru general sunt finanțate prin Programul 
Operațional Regional 2014 – 2020 (POR). Printre acestea se numără și 7  unități administrativ 
teritoriale din județul Buzău ( Săhăteni, Smeeni, Stâlpu, Țintești, Ulmeni, Valea Râmnicului, 
Zărnești). 

 
Selectarea  UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de 

prioritizare:  

 localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în 
Master Planul General de Transport al României; 

 localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a 
infrastructurii în cadrul altor programe; 

 localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind 
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accesul informal la proprietate.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Evolutia inregistrarii imobilelor in cadrul PNCCF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anul Nr. imobile 

2016 6714 

2017 2553 

2018 16775 

2019 81948 

2020 60125 

2021 30197 

2022 2093 

TOTAL 200405 
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Anul 
Suprafata 

(ha) 

2016 4276 

2017 1250 

2018 13589 

2019 53558 

2020 32554 

2021 21645 

2022 2502 

TOTAL(ha) 123208 

 
 
       In anul 2022 a fost demarată finanțarea VIII, din fondurile proprii ale ANCPI, pentru 
inițierea de către unitățile administrativ teritorială a lucrărilor de înregistrare sistematică pe 
sectoare cadastrale. Din totalul de 61 UAT-uri eligibile au încheiat contracte de finațare un 
număr de 54 UAT-uri iar din  acestea 43 UAT-uri au încheiat contracte de prestări servicii . 
Suma totală aordată pentru finanțarea contractelor de prestări servicii încheiate , este de 
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6.276.255,54 lei  pentru o suprafață de 24.779,34 ha reprezentând un număr estimat de 
42.399. imobile. 
 
 
Stadiul lucrărilor finalizate în cadrul Lucrarilor de Înregistrare Sistematică  și sectoarelor 

aflate în lucru la nivelul Județului Buzău  

 
Legendă 
-              UAT-uri cu lucrări de înregistrare sistematică în desfășurare 
-              UAT-uri finalizate integral ( 5 UAT-uri ) 
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Legendă 
-               sectoare cadastrale finalizate în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică  
-               sectoare cadastrale aflate în lucru în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică 
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        Situația la nivel Național 13.06.2022 
 

 
  
        
           Eliberarea certificatelor de moștenitor pentru moștenirile nedezbătute 
 
          Tot în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară , în urma Protocolului 
semnat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu Uniunea Națională a 
Notarilor Publici, au fost întocmite certificatele de moștenitor pentru moștenirile nedezbătute. 
Astfel, după finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de  sector cadastral sau 
unitate administrativ teritorială, în baza documentațiilor comunicate de primării Oficiul de 
cadastru transmite Camerei Notarilor Publici actele necesare întocmirii certificatelor de 
moștenitor pentru moștenirile nedezbătute.  Onorariul pentru emiterea certificatelor de 
moștenitor  este achitat din fondurile ANCPI  iar moștenitorii sunt scutiți de plata impozitului 
către stat.   
          Din anul 2017, după finalizarea primelor lucrări de înregistrare sistematică, au fost 
transmise către Camera Notarilor Publici peste 300 de documentații privind emiterea 
certificatelor de moștenitor  iar până în prezent au fost înscrise din oficiu în cartea funciară și  
decontate un număr de  157 certificate de moștenitor. 
 
 
        Pentru asigurarea accelerării înregistrării sistenatice a fost actualizate  procedurile și 
documentele necesare demarării și derulării în condiții optime a lucrărilor, precum: Procedura 
de finanțare, Specificațiile tehnice de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică  pe 
sectoare cadastrale, ghiduri și instrucțiuni necesare întocmirii acestor lucrări de către 
persoanele fizice/juridice autorizate ce vor fi contractate de către primării, etc. 
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        De asemenea  au fost transmise îndrumări primăriilor și persoanelor fizice și juridice 
autorizate să efectueze lucrări de cadastru pentru sprijinirea activă de către acestea a 
acțiunilor de conștientizare a primarilor cu privire la necesitatea derulării lucrărilor de 
înregistrare sistematică la nivelul sectorului cadastral, au fost efectuate ședințe de lucru cu 
prestatorii și reprezentanții primăriilor pentru analizarea și rezolvarea problemelor întâmpinate 
pe parcursul derularii lucrărilor de înregistrare sistematică.  
     Ca urmare a modificărilor aduse Legii cadastrului și a publicității imobiliare, au fost aprobate 
norme care să asigure accelerarea înregistrării sistematice a tuturor terenurilor agricole, dat 
fiind faptul că sectoarele cadastrale contractate de primării pot să includă atât proprietăți 
situate extravilan cât și în intravilan, simplificarea procedurilor de înregistrare sistematică 
precum și cofinanțarea de către ANCPI a lucrărilor de cadastru general contractate de primării.  
       
             
 
DIRECTOR, 
Elena Viorica FLORESCU 
 
 


