REFERAT DE SPECIALITATE
privind constituirea RENNS ṣi RAN
Constituirea RENNS (Registrul Electronic Naṭional al Nomenclaturii Stradale) a
fost aprobat în octombrie 2016 de către Executiv, registrul reprezentând, în fapt, un sistem
de evidență și consultare geospațială a nomenclaturii stradale la nivel național. Acesta este
realizat, actualizat și va fi administrat de ANCPI și se constituie exclusiv în format
electronic. Legea instituie obligativitatea utilizării RENNS de către instituțiile și
autoritățile administrației publice centrale și locale în activitatea specifică, precum și
obligația autorităților administrației publice de a proceda la furnizarea și actualizarea
datelor cu privire la nomenclatura stradală proprie din registrul electronic al
nomenclaturilor stradale. Cu alte cuvinte, pentru asigurarea unei evidențe unitare și pentru
actualizarea la zi a unui registru informatic la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor,
autoritățile administrației publice centrale și locale sunt obligate să furnizeze elementele
specifice nomenclaturii stradale și să le introducă în sistemul RENNS.
Registrul electronic național al nomenclaturilor stradale este un sistem informatic ce
păstrează istoricul adresei administrative, pune la dispoziția utilizatorilor proceduri și
metode pentru administrarea, validarea și consultarea publică a nomenclaturii stradale.
RENNS asigură înregistrarea unică a fiecărei adrese administrative și furnizează
utilizatorilor un cod unic al adresei (CUA). Datele din RENNS sunt publice, iar serviciile
de căutare și vizualizare sunt gratuite.
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca, ulterior aprobării
nomenclaturii stradale, precum şi ori de câte ori intervin modificări ale adresei
administrative, să actualizeze elementele specifice nomenclaturii stradale şi să le introducă
în RENNS.
Utilizatori sunt autoritățile publice locale – creatori (contributori) de nomenclatură
stradală și deținătoare de drept ale informațiilor privind nomenclatura stradală pe raza
UAT-urilor respective; ANCPI – custodele RENNS; instituțiile publice; organizațiile
private și cetățenii – consumatori de nomenclatură stradală, sistemul fiind grupat pe
module funcționale destinate diferitelor grupe de utilizatori. În cazul modulului de
gestiune a nomenclaturii stradale se permite administrarea drumurilor și adreselor prin
intermediul unor fluxuri definite în sistem. Acesta este disponibil utilizatorilor din cadrul
primăriilor și Comisiei Județene de atribuire denumiri. În cadrul modului de gestiune
drumuri, utilizatorii pot desfășura procese de: atribuire denumiri drumuri; de corectare
denumiri drumuri; de modificare denumiri drumuri; de comasare drumuri; de
dezmembrare sau de desființare drum.
În modulul de gestiune se desfășoară și gestiune adrese administrative cu următoarele
procese: de adăugare adrese administrative; modificare adrese administrative; comasare

adrese administrative; dezmembrare adrese administrative sau desființare adrese
administrative.
În ceea ce priveṣte RAN ( Registrul Agricol Național), acesta a fost implementat
de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în cadrul proiectului
“Modernizarea modalităților de culegere, evaluare, analizare și raportare a datelor din
Registrul Agricol Național prin utilizarea tehnologiei informației”, finanțat prin Programul
Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, 2007-2013, operațiunea
3.2.1, apel 5 (faza I) si Programul Operațional Competitivitate, 2014-2020, operaţiunea
2.3.1 (faza II).
Cu ajutorul acestei soluții, autoritățile locale și centrale pot gestiona mai bine și pot
evalua performanțele în domeniul agricol. Mai mult, RAN contribuie la creșterea
eficienței serviciilor publice oferite populației, mediului de afaceri și autorităților.
Proiectul RAN face parte dintr-o acțiune complexă, derulată la nivel național, care
privește asigurarea unei evidențe centralizate și unitare a terenurilor, a mijloacelor de
producţie agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii și
la buna utilizare a resurselor locale, acțiune care se derulează în baza O.G. nr. 28/2008
privind registrul agricol.
În data de 12 aprilie 2017, au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 253 modificări
la OUG 28/2008 care privesc obligativitatea RAN.
Astfel, din 1 ianuarie 2018 este obligatorie întocmirea unui registru agricol în format
electronic, care trebuie apoi centralizat în RAN.
În lege sunt prevăzute termene pe care proprietarii de terenuri agricole și animale
trebuie să le respecte, altfel riscă să plătească amenzi. Registrul Agricol Național poate
reprezenta sursă de informații pentru acordarea subvențiilor.
Fiecare gospodar care este cap de familie trebuie să declare pe proprie răspundere sau
să ateste prin documente, la Primărie, care sunt terenurile agricole, mijloacele de producție
și animalele pe care le deține, apoi un responsabil de la Primărie le introduce în sistemul
electronic. Gospodarul poate verifica în RAN corectitudinea informațiilor introduse în
baza de date.
În cazul persoanelor juridice, datele se înscriu în Registrul agricol pe baza declarațiilor
date de reprezentantul legal al societății, care trebuie să prezinte și documentele
doveditoare.
Constituirea acestor registre se realizează în baza următoarelor prevederi legale:
Legea nr. 7/1996 a cadastrului ṣi publicităṭii imobiliare, republicată, cu
modificările ulterioare:
Art. 5. - alin. (1) Nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se
organizează pe fiecare localitate şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la

atribuirea denumirii străzii şi a numărului administrativ.
- alin. (2) Registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale reprezintă sistemul
unic de referinţă la nivel naţional, în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la
nivelul comunelor, oraşelor şi al municipiilor. Registrul este obligatoriu de utilizat de
instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în activitatea specifică.
Agenţia Naţională asigură instituţiilor şi autorităţilor publice, precum şi notarilor publici
accesul liber şi gratuit la registru.
- alin. (3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a furniza şi actualiza
datele cu privire la nomenclatura stradală proprie din registrul electronic al
nomenclaturilor stradale.
Legea nr. 54/2017 de modificare a OG. nr. 28/2008 privind Registrul agricol :
" Art. 1 - alin. (11) Registrul agricol naţional (RAN) reprezintă sistemul informatic
centralizat care gestionează conţinutul în format electronic al registrelor agricole de la
nivelul unităţilor administrativ - teritoriale, fiind implementat, dezvoltat şi administrat de
către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
- alin. (5) Registrul agricol se întocmeşte în format electronic, pe fiecare localitate
componentă a unităţii administrativ - teritoriale, cu obligaţia de a se interconecta cu
Registrul agricol naţional (RAN), în vederea raportării unitare către instituţiile interesate
a datelor gestionate de către acesta. În cazul unităţilor administrativ - teritoriale unde nu
s-a trecut la gestionarea registrului agricol în format electronic, acesta se poate întocmi
pe suport hârtie.
- alin. (6) Consiliul local, la propunerea primarului, aprobă prin hotărâre modul de
întocmire a registrului agricol, pe suport hârtie sau în format electronic, potrivit
capacităţii administrative de care dispune.
Art. 3 - alin. (2) Fiecare imobil situat în intravilanul localităţilor se identifică,
potrivit nomenclaturii stradale, prin adresa acestuia, individualizată prin denumirea
străzii şi numărul administrativ, atribuite de către autorităţile administraţiei publice
locale şi, după caz, după numărul cadastral.
- alin. (5) Terenurile, cu sau fără construcţii, situate în intravilanul localităţilor sau în
extravilan, care sunt înscrise în cartea funciară, se înscriu în registrul agricol,
identificându-se prin numărul cadastral sau topografic şi numărul de carte funciară, după
caz, potrivit prevederilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 9. - alin. (1) Înscrierea datelor în registrul agricol se face la comune, oraşe,
municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti de către persoanele cărora le revine, prin
dispoziţie a primarului respectiv, obligaţia completării, ţinerii la zi a registrului agricol

atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, precum şi a centralizării şi transmiterii
datelor către Registrul agricol naţional (RAN).
- alin. (2) Secretarul comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului
Bucureşti, după caz, coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi ţinere
la zi a registrului agricol şi de transmitere a datelor către Registrul agricol naţional
(RAN)."
Ca un prim pas pentru constituirea acestor registre considerăm că este necesar
achiziṭia unui pachet de produse software și servicii necesar implementării unei soluții
informatice de suport pentru activitățile care vizează zona de nomenclatură stradală și
registrul agricol. Acest pachet va trebui să cuprindă:
 aplicaţie informatică pentru gestionarea străzilor, adreselor (numerelor poştale) şi
emiterea de documente aferente adreselor;
 aplicaţie informatică pentru vizualizarea hărții cu poziția numerelor administrative
și a arterelor din intravilanul localității, suprapuse peste ortofotoplan;
 serviciile de instalare și configurare a infrastructurii și aplicațiilor menționate;
 serviciile de culegere a poziției GPS pentru fiecare imobil/gospodărie aflată în
intravilanul satelor din componența comunei;
 serviciile de actualizare a denumirii străzilor și a numerelor administrative din
hartă, după stabilirea și aprobarea de către Consiliul local Moṭca a noii situații, ca
urmare a procesului de redenumire a străzilor și numerotare a imobilelor;
 serviciile de realizare a hărții electronice și expunerea acesteia;
 serviciile de instruire a utilizatorilor.
Principalele beneficii ale implementării modulelor harta interactiva GIS ar fi:
 Implementarea unei practici unitare în procesul de atribuirea adreselor;
 Implementarea unui sistem de evidență grafică unică a adresei, care va permite
vizualizarea într-o hartă electronică a numerelor administrative aferente
imobilelor, alături de străzi și limite administrative, de către orice persoana din
cadrul primăriei și instituțiilor subordonate;
 Certitudinea destinației pentru intervențiile rapide (pompieri, poliție);
 Pregătirea datelor de nomenclatură stradală pentru a putea fi utilizate la
introducere în RENNS ṣi RAN;
 Crearea unei baze de date GIS, ca suport strategic în activitatea de management al
localității, care va putea fi completată treptat cu date, pentru a se ajunge la
obținerea Băncii de Date Urbane a localității;

 Administrarea centralizată a datelor și documentațiilor ce vizează zona de
nomenclatură stradală;
 Eliminarea/reducerea potențialelor erori cauzate de volumul foarte mare de
informaţii și modul de interpretare si procesare al factorului uman;
 Alinierea la practicile europene din domeniu, prin sintetizarea și structurarea
datelor și informațiilor geospațiale legate de nomenclatura stradală, astfel încât să
fie pregătite pentru asigurarea interoperabilității și a unei colaborări transparente
cu alte instituții precum MAI, ISU, CJ, Prefectură;
 Acces rapid la documente - se vor putea atașa la fiecare obiect documente în
format electronic (ex: pv receptie, schita, fotografii etc), care pot fi accesate
ulterior pentru a nu mai fi nevoie de deplasare la arhivă și accesarea fizică a
documentului.
Având în vedere cele menṭionate, supunem spre dezbatea ṣi aprobarea Consiliului
local Moṭca modificarea Programului de achiziṭii pe anul 2017 prin suplimentarea poz.
18, Servicii de furnizare de software , cod CPV 72258000 la suma de 35.000 lei pentru
demararea procedurii de achiziṭie a serviciului susmenṭionat ṣi prevederea acestei sume în
Bugetul local.
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