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Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI - Ordin 
nr. 1445/2016 din 11 noiembrie 2016 
 

Ordinul nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei 
oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului 
Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de 

organizare şi funcţionare ale acestora   
 

În vigoare de la 28 noiembrie 2016 
 

Consolidarea din data de 13 septembrie 2021 are la bază publicarea din 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 962 din 28 noiembrie 2016 şi include modificările 

aduse prin următoarele acte: Ordin 217/2018; Ordin 381/2018; Ordin 
1075/2018; Ordin 3441/2019; 

Ultimul amendament în 31 decembrie 2019. 
 
   *) Potrivit art. I din Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 217/2018, anexa nr. 4 la Ordinul 
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi 
publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a 
regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I nr. 962 şi 962 bis din 28 noiembrie 2016, se 
completează.   
   *) Potrivit art. I din Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 381/2018, anexa nr. 2 la Ordinul 
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi 
publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a 
regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 962 şi 962 bis din 28 noiembrie 2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică.   
   *) Potrivit art. I, pct. 5-34 din Ordinul directorului general al Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1075/2018, anexa nr. 2 la 
Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru 
şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a 
regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 962 şi 962 bis din 28 noiembrie 2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se introduce anexa nr. 5.   
   *) Potrivit art. I din Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 3441/2019, anexa nr. 5 la Ordinul 
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi 
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publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a 
regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 962 şi 962 bis din 28 noiembrie 2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică.   
    Având în vedere:   
   - dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
   - dispoziţiile art. 3 alin. (3) şi art. 16 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare,   
    în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. 
(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,   
 
    directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
emite prezentul ordin.   
 
   Art. 1. -   Se aprobă organigrama oficiilor de cadastru şi publicitate 
imobiliară, prevăzută în anexa nr. 1.   
   Art. 2. -   Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiilor de 
cadastru şi publicitate imobiliară, prevăzut în anexa nr. 2.   
   Art. 3. -   Se aprobă organigrama Centrului Naţional de Cartografie, 
prevăzută în anexa nr. 3.   
   Art. 4. -   Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului 
Naţional de Cartografie, prevăzut în anexa nr. 4.   
   Art. 5. -   În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, 
directorii oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară vor aproba structura 
compartimentelor funcţionale, pe baza organigramei prevăzute în anexa nr. 1 
şi cu acordul prealabil al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară.   
   Art. 51. -   Se aprobă numărul şi arondarea pe unităţi administrativ-teritoriale 
a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a birourilor de relaţii cu 
publicul, din subordinea oficiilor teritoriale, conform anexei nr. 5.   
   Art. 6. -   (1) La data de 5 decembrie 2016, Agenţia Naţională de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară predă oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi 
Centrului Naţional de Cartografie activitatea juridică, precum şi personalul de 
specialitate juridică preluate prin Ordinul directorului general al Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 62 din 20 ianuarie 2014*), 
cu excepţia celui care are locul de muncă la Agenţia Naţională de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară.   
   (2) Personalul prevăzut la alin. (1) îşi păstrează toate drepturile dobândite.   
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   (3) Personalul de specialitate juridică încadrat într-o funcţie de execuţie în 
urma unui concurs organizat de Agenţia Naţională şi care are locul de muncă 
la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară va fi preluat de către acestea, cu 
păstrarea tuturor drepturilor dobândite.   
   Art. 7. -   Persoanele care ocupă prin concurs funcţii de conducere în cadrul 
oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi Centrului Naţional de Cartografie 
la data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi menţin funcţia şi gradul deţinute 
şi după schimbarea denumirii compartimentului funcţional pe care îl conduc.   
   Art. 8. -   La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:   
   a) Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară nr. 890/2015 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare şi a organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate 
imobiliară, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 
organigramei Centrului Naţional de Cartografie, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 657 şi 657 bis din 31 august 2015;   
   b) Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară nr. 62/2014*) privind aprobarea organigramei oficiilor de 
cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie şi a 
regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora;   
   c) Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară nr. 165/2014*) privind organizarea activităţii birourilor şi 
compartimentelor juridice din cadrul Serviciului juridic, Direcţia juridică şi 
resurse umane şi desemnarea coordonatorilor, cu modificările şi completările 
ulterioare;   
   d) Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară nr. 1.007/2015*) privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Serviciului juridic din cadrul Direcţiei juridice şi 
resurse umane - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;   
   *) Nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.   
 
   e) orice alte prevederi contrare.   
   f) Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară nr. 890/2014 privind stabilirea modului de organizare, competenţei 
teritoriale, numărului şi arondării birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 şi 632 bis din 29 
august 2014, cu modificările ulterioare;   
   g) alin. (3) şi (4) ale art. 4 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere 
în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului 
general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 
700/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 şi 571 bis 
din 31 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.   
   Art. 9. -   Anexele nr. 1-5**) fac parte integrantă din prezentul ordin.   
   **) Anexele nr. 1-4 s-au publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
962 bis din 28 noiembrie 2016, iar anexa nr. 5 se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 847 bis din 5 octombrie 2018, care se pot achiziţiona 
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de la Centrul de relaţii cu publicul al Regiei Autonome «Monitorul Oficial», 
Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.   
   Art. 10. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 
I.   
 

   

 
Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 

Radu Codruţ Ştefănescu  

 
    Bucureşti, 11 noiembrie 2016.   
    Nr. 1.445.   


