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 Către:  INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GALAȚI 
 
 În atenția: Domnului Subprefect Paul CRISTEA 
 

Referitor la: Informare cu privire la stadiul înregistrărilor sistematice ale 
imobilelor în județul Galați 

    
 

 
 Stimate domnule,  
 
 Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 11840/09.11.2021, înregistrată în 
evidențele Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați sub nr. 6213/09.11.2021, 
vă comunicăm, anexat, materialul care urmează a fi prezentat în ședința ordinară a 
Colegiului Prefectural al Județului Galați. 
 Cu deosebită considerație, 
 
 
 
 

Romeo SCARLAT 
DIRECTOR 

 
 
 
 

Silvia DUMITRU 
Șef serviciu cadastru 

 
 
 
 
 
 

Diana BECHERU 
Șef birou înregistrare sistematică 
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INFORMATII CU PRIVIRE LA STADIUL INREGISTRĂRILOR 
SISTEMATICE ALE IMOBILELOR ÎN JUDETUL GALATI 

 
 
 

1. ACTIVITATEA PRINCIPALĂ  
 

➢ IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI 

CARTE FUNCIARĂ 2015-2023 (PNCCF):  
 
• program instituit în temeiul art. 9 alin. (23) din Legea nr. 7/1996;  
• 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.  

 
Scopul PNCCF:  
 
• înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților din România în sistemul 

integrat de cadastru şi 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;  
• deschiderea gratuită a cărților funciare pentru toate proprietățile din 

România (2023). 
 
 
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:  
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➢ 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.  

 

Sectorul cadastral este unitatea de suprafaţă delimitată de elemente liniare stabile 
în timp - şosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc.  

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

 

➢ 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 în anul 2018 și este 
implementat de ANCPI în parteneriat cu 40 de oficii de cadastru și publicitate 
imobiliară (județul Ilfov este exceptat fiind situat într-o zonă dezvoltată și 
Municipiul București fiind zonă urbană) și Centrul Național de Cartografie. 
Proiectul major este destinat să completeze obiectivul PNCCF prin realizarea 
lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 UAT-uri 
situate în zone rurale ale României. 

 
În acest proiect sunt incluse și 9 unități administrativ-teritoriale din județul Galați, 

prezentate în tabelul următor: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire UAT 
Suprafața 
totală (ha) 

Suprafața 
intravilan 

(ha) 

Suprafața 
extravilan 

(ha) 

1. Barcea 6127,26 538,17 5589,09 

2. Berești – Meria 10812,44 951,36 9861,08 

3. Frumușița 10854,73 394,27 10460,45 

4. Independența 6903,05 390,73 6512,32 

5. Ivești 9026,34 657,36 8368,98 

6. Liești 8781,70 964,24 7817,45 

7. Munteni 9707,97 567,07 9140,90 

8. Șendreni 4732,09 413,43 4318,66 

9. Vânători 4398,63 481,79 3916,84 
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Precizăm faptul că, în 2 UAT-uri din lista mai sus prezentată (Frumușița și Ivești), 

lucrările de înregistrare sistematică se află deja în curs de derulare. 
Astfel, la Frumușita, contractul a intrat in vigoare la data de 23.06.2021, iar  

termenul de finalizare este de 647 de zile de la data semnării contractului. 
La Ivești, contractul a intrat in vigoare la data de 22.07.2021, iar termenul de 

finalizare este de 672 de zile de la data intrării în vigoare a contractului 
Toate celelalte UAT-uri din listă se află, în prezent, în faza de evaluare tehnică, 

până la finalul anului 2021, iar pentru Vânători, Liești și Munteni a fost depusă deja o 
ofertă. 

 
 

STADIUL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ 
LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI: 

 
 

 

➢ Lucrări de înregistrare sistematică finalizate: 

 
  

I. La nivel de unitate administrativ – teritorială, din totalul de 65 de unități 
administrativ - teritoriale din județul Galați, până în prezent au fost finalizate lucrări de 
înregistrare sistematică în 4 dintre acestea, în integralitate (Valea Mărului, Matca, Băleni, 
Vîrlezi), pentru un număr de 49.189 de imobile, cu o suprafață totală aferentă de 29.900 
ha.  
  

Astfel, în comunele Valea Mărului și Matca înscrierea imobilelor în sistemul integrat 
de cadastru și carte funciară s-a realizat în cadrului Proiectului privind Completarea 
sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii - 
CESAR, care s-a derulat în baza unui acord de împrumut între România și Banca 
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.  

Proiectul CESAR  a avut ca obiectiv principal realizarea cadastrului sistematic în 50 
de unități administrativ – teritoriale rurale din 16 județe ale României.  
 
 În ceea ce privește lucrările de înregistrare sistematică derulate la nivelul comunelor 
Băleni și Vîrlezi, acestea s-au desfășurat în cadrul Programului Național de Cadastru și 
Carte Funciară. 
 De asemenea, menționăm faptul că, până în prezent, în România există un număr 
de doar 118 de unități administrativ – teritoriale în care au fost finalizate lucrările de 
înregistrare sistematică, în care se regăsesc și cele 4 comune din județul Galați.  

 
II. La nivel de sector cadastral, finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică 

cuprinde, în prezent, un număr de 261.285 de imobile, pentru o suprafață de 178.103 
ha. 
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Sectorul cadastral este unitatea de suprafaţă delimitată de elemente liniare stabile 
în timp - şosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc.  

 
 
Astfel, până în prezent, la nivelul județului Galați, ca urmare a lucrărilor de 

înregistrare sistematică, au fost înființate 312.799 de cărți funciare. 
 
De asemenea, în ceea ce privește înscrierea în evidențele de cadastru și carte 

funciară a suprafețelor din intravilanul și extravilanul județului Galați, la data 
actuală, situația se prezintă astfel: 
 

- Pentru intravilan, dintr-un total de 37.753 ha, au fost înscrise 22.710 ha, 
adică un procent de 60,15%; 
 

- Pentru extravilan, dintr-un total de 408.727 ha, au fost înscrise 276.241 ha, 
adică un procent de 67,59%. 

 
 

➢ Lucrări de înregistrare sistematică în derulare: 

 
La data de 24.11.2021, la nivelul județului Galați sunt în derulare lucrări de 

înregistrare sistematică în 45 de UAT-uri, pentru un număr estimat de 51.390 de imobile, 
cu o suprafață estimată de 19.712 ha. 

 
 

 
CONCLUZII PRIVIND ÎNREGISTRAREA SISTEMATICĂ 

 
 
Pentru accelerarea lucrărilor de înregistrare sistematică, încă de la începutul 

PNCCF, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați a întreprins toate măsurile 
legislative și operaționale necesare, inclusiv pentru a încuraja încheierea contractelor de 
finanțare la nivelul sectoarelor cadastrale.  

 
Finanțarea multianuală de către ANCPI a lucrărilor de înregistrare sistematică 

contractate de UAT-uri la nivelul sectorului cadastral, precum și contractarea și 
monitorizarea continuă a lucrărilor derulate la nivelul întregului UAT, au contribuit la 
sprijinirea agriculturii, infrastructurii și economiei în general.  

 
Această contribuție este semnificativă, deoarece primăriile au obligația să includă în 

sectoarele cadastrale ce fac obiectul înregistrării sistematice:  

✓ terenuri agricole care fac obiectul plăților prin APIA;  

✓ terenuri care fac obiectul proiectelor de infrastructură de interes național 

(autostrăzi, rețele electrice – stâlpi LEA, rețele de transport gaz etc.). 
 

http://www.ancpi.ro/


                                                                                    

  

 

                 GALAȚI 
 

 
OCPI GALAȚI/ Str. Domnească nr. 244, Cod poștal 800189, Galaţi, Jud. Galaţi, ROMÂNIA                           Certificat SR EN ISO 9001:2015 

Telefon: (0236) 31 17 74; Fax: (0236) 31 20 80; e-mail: gl@ancpi.ro; www.ancpi.ro                                                        Nr. 27921/09/R 

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

 
Precizăm faptul că, încă de la apariția sa, Programul Național de Cadastru și Carte 

Funciară a avut un puternic impact pozitiv la nivelul județului Galați. 
 
Astfel, atât scopul (înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților din România în 

sistemul integrat de cadastru şi carte funciară; realizarea planului cadastral, care conţine 
reprezentarea grafică a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritorială, care se 
înscriu în cartea funciară, precum şi deschiderea cărților funciare la nivelul tuturor unităților 
administrativ-teritoriale), cât și beneficiile PNCCF au fost pe deplin înțelese și transpuse în 
practică. 
 

Aceste aspecte au avut drept consecință rezultatele la a căror concretizare și-au  
adus aportul toți factorii implicați (A.N.C.P.I., O.C.P.I. Galați, persoanele fizice/juridice care 
prestează lucrările de înregistrare sistematică, reprezentanții unităților administrativ – 
teritoriale) și care au determinat situarea județului Galați, în fiecare an, pe podiumul 
național al PNCCF. 

 
Ca urmare a celor expuse se fundamentează concluzia conform căreia, astăzi, 

județul nostru reprezintă unul dintre cei mai importanți vectori de pe harta Programului 
Național de Cadastru și Carte Funciară iar înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților din 
România și, mai ales, din județul Galați, nu mai reprezintă o speranță, ci constituie o 
certitudine. 
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