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• RNNS - reprezintă un sistem de evidenţă şi consultare 
geospaţială a nomenclaturii stradale la nivel naţional (denumiri
artere si numere administrative).

• Administrator: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară.

• Furnizor date: Autorităţile administraţiei publice centrale şi
locale.

• Utilizatori direcţi: Instituţii şi Autorităţi ale administraţiei
publice.

• Acces – căutare şi vizualizare: persoane fizice sau juridice, în
mod gratuit.



Implicaţii administrative şi juridice (1)
– situaţia curentă –
• Supra-numerotarea străzilor, de exemplu:

• strada Dreptăţii din Bucureşti - două blocuri cu numărul 8;

• strada Gheţea Anghel la nr.10 din sectorul 3 -100 de imobile;

• strada Neptun la nr. 45, sectorul 5 - 30 de imobile;

• două străzi Emil Racoviţă în sectorul 4 la distanţă de 2 staţii de autobuz cu aceeaşi 
numerotare a imobilelor.

• Lipsa indicatoarelor la loc vizibil;

• Date eronate în dosarele de pensionare;

• Ambulanță trimisă de STS la adresă greșită;

• Trimiterea alocaţiilor copiilor la o altă adresă;

• Transmiterea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor la adrese diferite etc.



Implicaţii administrative şi juridice (2)
– situaţia curentă –

 disfuncţionalităţilor referitoare la insuficienţa datelor referitoare la adresa

persoanelor fizice şi juridice şi asigurarea accesului la infrastructuri şi

servicii publice, activităţi ale autorităţilor publice, ale sectorului privat şi ale

cetăţenilor în general.



Implicaţii administrativ - instituţionale

• Înscrierea datelor, verificarea, completarea, validarea şi actualizarea
elementelor de nomenclatură stradală (10 zile) - persoanele desemnate
prin dispoziţia primarului.

• Suită distinctă de aplicații software pentru desfășurarea activității, fiecare
dintre acestea având propria bază de date de adrese, mai mult într-o 
primărie sunt utilizate 4-5 nomenclatoare simultan și nu există puncte de 
reper privind unde se află versiunea corectă pentru o adresă.



Implicaţii administrative 
- pentru cetăţeni 

• Renumerotarea străzilor;
• Numerotarea imobilele nou-apărute în corelaţie cu

adresele poştale existente;
 schimbarea cărţii de identitate, gratuit;
 schimbarea adresei în actul de proprietate, contra cost – 60 lei.

• Schimbarea domiciliul în cursul judecăţii, trebuie să se depună la dosar 
o cerere şi să se înştiinţeze partea adversă prin scrisoare recomandată. 
În caz contrar, citarea se va face la vechiul domiciliu şi nu se poate 
invoca nulitatea procedurii de citare.

• Interfaţă - user friendly ţinând cont de vârsta utilizatorilor şi experienţa 
în operare PC.



Implicaţii juridice
• Noi norme legale privind procedurile de parcurs la nivel instituţional;
• Complementaritatea juridică, dar şi administrativă cu nomenclatorul

ANAF din aplicația PATRIMVEN;
• O singură eroare din nomenclatorul de adrese are șansa de a se regăsi în 

zeci de documente emise de aceste instituţii ale administraţiei publice şi 
nu numai;

• Codurile poştale conţin elemente referitoare la artere, ceea ce va duce la 
corelarea acestora;

• Comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură judiciară care nu este în 
responsabilitatea autorităţilor administrative;

• Simplificarea activităţii instituţiilor cu condiţia corelării tuturor
documentelor referitoare la adrese.



VIITORUL ESTE ŞI AL NOSTRU ‐ CETĂŢENII!

THE FUTURE IS ALSO OURS – THE CITIZENS!

Vă mulţumesc pentru atenţie!

mihaela.carausan@administratiepublica.eu


