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DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL
AL AGENTIEI NATIONALE DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA,
PRIVIND POLITICA iN DOMENIUL CALITATII
Oeviza noastra este - "PRIVE~TE iN PERSPECTIV A"
Managementul
calitatii reprezinta pentru Agentia Nationala de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara un
ansamblu de activitati avand ca scop realizarea unor obiective, prin utilizarea optima a resurselor. Acest ansamblu
cuprinde activitati de planificare, coordonare, organizare ~i control al calitatii tuturor proceselor.
Institutia T~i propune 0 serie de "obiective generale", care se realizeaza prin intermediul unor "obiective
specifice". Acestea din urma impun realizarea de servicii de administrare publica generala, respectiv servicii de
cadastru
~i publicitate
imobiliara,
geodezie,
cartografie,
fotogrammetrie
~i teledetectie,
de 0 calitate
corespunzatoare cerintelor c1ientilor, la termenul convenit ~i Tnconditiile unor costuri minime.
Politica institutiei referitoare la calitate, are la baza conceptul de satisfacere a cerintelor specificate ~i
nespecificate ale clientilor sai. Aceasta presupune in primul rand schimbarea mentalitatii privind responsabilitatea ~i
participarea fiecarui salariat la atingerea obiectivelor managementului de la cel mai inalt nivel, dar ~i a obiectivelor
pentru nivelurile ~i functiile relevante ale organizatiei.
Obiectivele generale ale managementului de varf al institutiei, sunt:
- Imbunatalirea
cafitalii serviciilor publice $i facilitarea/simplificarea
- Dezvoltarea infrastructurii
necesare pentru asigurarea dreptului
- Sprijin pentru dezvoltarea pielei imobiliare $i ipotecare.

accesului la acestea pentru
de proprietate,

Principalele obiective specifice pentru nivelurile ~i functiile relevante ale ANCPI sunt:
- simplificarea accesului cetatenilor la serviciile publice, prin:
- introducerea sistemului de plata on-line,
- facilitarea inregistrarii on-line a cererilor de catre parteneri (notari, persoane
banci, etc),
- transmiterea on-line a documentelor semnate electronic necesare intabularii,
- dezvo/tarea sistemului integrat de cadastru ~i carte funciara,
- atragerea de noi fonduri externe nerambursabile.

cetafeni,

fizice autorizate,

Politica in domeniul calitatii este comunicata, inteleasa ~i analizata la toate nivelurile ANCPI, prin instruire,
afi~are ~i printr-un dialog permanent cu personalul din cadrul tuturor directiilor ~i serviciilor, pentru adecvarea ei
continua.
Respectarea prevederilor din documentele sistemului de management al calitatii (manua/ul
calitatii,
procedurile sistemului de management al calitatii, etc) certificat, mentinut ~i imbunatatit continuu conform cerintelor
SR EN ISO 9001 :2008, este obligatorie pentru intreg personalul.
Reprezentantul Managementului Calitatii, numit prin ordinul Directorului General al Agentiei Nationale, pe
langa alte responsabilitati, are autoritate ~i responsabilitate pentru a se asigura ca procesele necesare sistemului
de management al calitatii sunt stabilite, implementate ~i mentinute, pentru a raporta managementului de la cel mai
ina/t nivel despre functionarea sistemului ~i despre orice necesitate de imbunatatire ~i, pentru a se asigura ca este
promovata in cadrul organizatiei con~tientizarea cerintelor clientului.
Ca reprezentant al Managementului de la cel mai inalt nivel al Agentiei Nationale de Cadastru ~i Publicitate
Imobiliara, imi declar angajamentul pentru comunicarea in cadrul institutiei a importantei satisfacerii cerintelor
clientilor, a cerintelor legale, pentru imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii,
pentru asigurarea disponibilitatii resurselor ~i pentru satisfacerea cerintelor SR EN ISO 9001:2008.
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