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Potrivit proiectului, 
ANCPI va cofinanța lucră-
rile de înregistrare siste-
matică, precum şi “lucră-
rile de întocmire a planu-

rilor parcelare, ce vor fi 
coordonate de către co-
misiile locale de restitui-
re a proprietăților funcia-
re în vederea înscrierii din 

oficiu a titlurilor de propri-
etate emise în baza legi-
lor de restituire a proprie-
tăților funciare (...), iniția-
te ca urmare a contractă-
rii acestora de către unită-
țile administrativ-teritoria-
le”. ANCPI va face plățile 
după finalizarea lucrărilor 
de întocmire a planurilor 
parcelare la nivel de tarla.  
Totodată, se prevede că, 
pentru plata serviciilor de 
înregistrare sistematică la 
nivel de UAT, va fi stabi-
lit un preț unitar pe hec-
tar. De asemenea, în ca-
zul imobilelor cu proprie-
tari neidentificați, ANCPI 
va achita 10% din prețul 
unitar pe hectar.

Mai mulți bani
O altă modificare se 

referă la majorarea su-
mei decontate de ANCPI 
în cazul lucrărilor de în-
registrare sistematică a 
imobilelor inițiate de uni-
tățile administrativ-terito-
riale (UAT). Astfel, prețul 
va creşte de la 60 de lei 
la maximum 84 de lei + 
TVA/carte funciară, la ca-
re se adaugă coeficienții 
aferenți categoriilor de di-
ficultate ale terenurilor în 
funcție de relief şi, după 
caz, coeficienții aferenți 
categoriilor de dificultate 
ale terenurilor în funcție 
de gradul de acoperire. În 
plus, imobilelor situate în 

zonele de aplicare a De-
cretului - lege 115/1938 
pentru unificarea dispo-
zițiilor privitoare la cărți-
le funciare li se aplică su-
plimentar şi un coeficient 
de 1,4.

Obiectivul principal al 
PNCCF este înregistrarea 
gratuită a tuturor imobi-
lelor (terenuri, clădiri şi 
apartamente) din Româ-
nia în Sistemul integrat de 
cadastru şi carte funciară.

social

Alocaţiile cresc cu 20% 
de la 1 septembrie, 
dublarea fiind posibilă 
doar etapizat, până în 
anul 2022. Calendarul 
majorărilor cuprinde câte 
două creșteri anuale, 

în 2021 - la 1 ianuarie și 
la 1 iulie (tot câte 20%), 
și la fel în 2022. Astfel, 
practic, alocaţia va avea 
un nivel dublu faţă de 
acest moment, la 1 iulie 
2022.

PAgini reAlizAte de CArMen iStrAte

Alocațiile cresc de la 1 septembrie

Atenție la urși!

Salvamontiștii din 
Bușteni atrag atenţia 
asupra prezenţei tot 
mai dese a urșilor pe 
traseele din Munţii 
Bucegi și îi sfătuiesc 
pe turiștii care merg la 
munte să aibă asupra 
lor spray-uri pe care să 
le folosească împotriva 
acestor animale. 
Potrivit unei informări 
a salvamontiștilor din 
Bușteni, un grup de 
turiști a fost surprins, 
săptămâna trecută, de 
prezenţa unui urs în zona 
Cascadei Urlătoarea, iar 
oamenii s-au căţărat pe o 
stâncă și au făcut gălăgie 
cu bidoanele de apă în 
care au băgat pietricele, 

pentru a îndepărta 
animalul. ”este al doilea 
caz în decurs de numai o 
săptămână în care turiștii 
sunt atacaţi de urși pe 
traseele turistice din 
Bucegi. din fericire, nu au 
existat victime în niciunul 
dintre cazuri, dar se 
poate întâmpla oricând 
o tragedie. Așadar, 
sfatul nostru este ca 
fiecare turist să poarte 
la îndemână un spray 
împotriva urșilor, să nu 
hrănească animalele 
sălbatice, în general, să 
nu fugă din faţa ursului, 
ci să se retragă încet din 
calea lui, făcând pe cât 
posibil gălăgie”, sfătuiesc 
salvamontiștii.

Patru din zece 
români (44%) 
care au ales să nu 
meargă în vacanţă 
în 2020 au afirmat 
că au luat această 
decizie pentru 
că nu se simt în 
siguranţă din cauza 
pandemiei, arată 
un studiu publicat 
de platforma de 
anunţuri online 
OLX. Potrivit sursei 
citate, 38% dintre 
respondenţi 
plănuiesc totuși cel 
puţin un concediu 
în acest an, în timp 
ce 45% aleg să nu 
meargă în nicio 
vacanţă, iar 17% 
nu au luat încă o 
decizie.

Întrebaţi de ce aleg 
să nu călătorească anul 
acesta, 44% dintre cei 
chestionaţi au afirmat că 
nu se simt în siguranţă 
din cauza pandemiei, 
32% au invocat motivele 
financiare, iar 20% au 
declarat că le este teamă 
că pandemia ar putea 
cauza anularea planurilor 
şi că s-ar putea confrunta 
cu zboruri anulate sau 
granițe închise. Dintre cei 
care plănuiesc să călăto-
rească anul acesta, 47% 
spun că vor merge în do-
uă sau trei concedii, 42% 

aleg să meargă într-o sin-
gură vacanță, 7% sus-
țin că vor merge în peste 
cinci locuri, în timp ce 4% 
au ales varianta cu patru 
sau cinci călătorii. În ceea 
ce priveşte destinaţiile de 
vacanţă, studiul OLX arată 
că majoritate românilor 
preferă să meargă în ţară 
şi au menționat - în ordi-
nea preferințelor - munte-
le, apoi marea. Respon-
denții au mai ales ca po-
sibile destinații ţări din 
apropierea României, ur-
mate de alte locuri din 
Europa. Cei mai  mulți 
dintre cei care vor mer-
ge în vacanță plănuiesc 
să meargă în grupuri de 
maximum cinci persoa-
ne, urmaţi de cei care vor 
merge în doi.

Cu mașina, la 
pensiune!

Chestionați în legă-
tură cu tipurile de caza-
re către care s-ar orien-
ta, 39% aleg pensiunea, 

29% un hotel mare cu 
posibilitatea de a benefi-
cia de un pachet all inclu-
sive, 27% un apartament 
în regim hotelier, 25% 
un hotel mediu sau mic, 
23% închirierea unor că-
suțe sau cabane de lemn, 
12% statul la cort şi 7% 
varianta unei rulote sau a 
unui camper van. De ase-
menea, cei mai mulți din-
tre români nu ştiu sau nu 
s-au hotărât încă în ce lu-
nă vor pleca în concediu, 
20% vor pleca în luna au-
gust, iar 13% spun că vor 
pleca abia anul viitor.

Românii care vor mer-
ge în concediu, anul aces-
ta, au răspuns şi la între-
bări care vizează măsuri-
le de siguranță, iar rezul-
tatele au fost, în ordine: 
purtarea măştii de protec-
ție în interior (75%), folo-
sirea consecventă a dez-
infectantului (56%), prac-
ticarea distanțării sociale 
(52%), evitarea călătorii-
lor în grupuri mari (48%), 
purtarea măştii de protec-

ție în spațiile aglomerate 
din exterior (44%), evita-
rea destinațiilor populare 
(42%), purtarea mănu-
şilor de protecție (12%) 
şi fără măsuri de sigu-
ranță (6%). În privinţa 
bugetului alocat pentru 
concedii, majoritatea 
românilor afirmă că va-
loarea se încadrează între 
1.001 şi 2.000 de lei, ur-
mați de cei care vor aloca 
de la 2.001 până la 3.000 
de lei.

Iar când vine vorba 
despre cele mai sigure 
mijloace de transport, 
românii au ales maşina 
personală şi rulota sau 
camper vanul. La polul 
opus, autocarul, trenul şi 
avionul au fost cataloga-
te ca fiind mai nesigure. 
În acest context, între-
bați când vor călători pri-
ma dată cu avionul, 51% 
dintre respondenți spun 
că nu ştiu sau că nu s-au 
hotărât încă, 22% preco-
nizează că anul viitor, iar 
7% că abia peste doi ani.

Pandemia a schimbat 
planurile de vacanţă

ANCPI va cofinanța lucrările de 
întocmire a planurilor parcelare
Agenţia Naţională de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară (ANCPI) va cofinanţa, din venituri proprii, 
lucrările de întocmire a planurilor parcelare, în 
cadrul Programului Naţional de Cadastru și Carte 
Funciară (PNCCF), susţinut de Guvernul României. 
Totodată, suma decontată de ANCPI pentru 
lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor 
iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale (UAT) 
a fost majorată. Măsurile, care au drept scop 
accelerarea PNCCF, sunt prevăzute în proiectul 
de Lege privind modificarea și completarea Legii 
cadastrului și a publicităţii imobiliare 7/1996, care 
a fost adoptat de Camera Deputaţilor.

În weekend-ul trecut, 
jandarmii ilfoveni au 
acţionat în sistem 
integrat cu poliţiști, 
pompieri, poliţiști 
locali, lucrătorii 
inspectoratului 
teritorial de Muncă 
și direcţiei de Sănătate 
Publică în zonele 
aglomerate, pieţe, terase 
și magazine, pentru 
verificarea modului în 
care se poartă masca de 
protecţie și verificarea 
distanţării sociale.
”evitaţi zonele aglomerate 
unde sunteţi expuși 
contactului cu un număr 
mare de persoane, de tipul 

târgurilor, cozilor, zonelor 
de trafic intens; rămâneţi 
acasă în cazul în care 
aveţi simptome de răceală 
sau gripă (tuse, febră, 
dificultăţi în respiraţie) 
și contactaţi medicul de 
familie pentru solicitarea 
de sfaturi! Apelaţi numărul 
unic 112 numai în cazul 
urgenţelor!”, recomandă 
jandarmii.

Controale în locurile aglomerate


