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În primele opt luni ale anului 2017 au fost înregistrate, în toată țara, 393.294 de
vânzări. În luna august 2017, numărul imobilelor care au făcut obiectul contractelor de
vânzare-cumpărare, la nivel național, a fost de 56.986.

Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate, în primele opt luni ale anului 2017, în
București – 47.764, Cluj – 26.381 și Ilfov – 23.357. Județele cu cele mai puține imobile vândute în
aceeași perioadă sunt Sălaj – 2.676, Gorj- 2.961 și Caraș-Severin – 2.513.

În luna august 2017, cele mai multe imobile au fost vândute în București – 7.130.

Numărul ipotecilor, la nivel național, în perioada ianuarie - august 2017, a fost de 157.402.
Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate, în luna august, în București – 3.818, Cluj
– 1.969 și Ilfov – 1.462. La polul opus, se află județele Sălaj – 59, Harghita - 69 și Teleorman - 72.

Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole, în primele opt luni ale
acestui an, sunt Timiș – 5.760, Dolj – 4.570 și Arad – 4.541.

Mai multe informații sunt disponibile pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară, www.ancpi.ro, la secțiunea Statistici.

Precizăm că aplicația care gestionează sistemul integrat de cadastru și carte funciară a fost
îmbunătățită la finalul anului 2016. Astfel, în prezent, rapoartele generate de aplicația informatică sunt
prezentate detaliat (de exemplu, până în 2016, numărul tranzacțiilor cuprindea orice schimbare a
dreptului de proprietate: vânzare, donație, executare silită etc., în timp ce, din 2017, a fost păstrată
definiția de tranzacție doar pentru operațiunile de larg interes, respectiv cele de vânzare-cumpărare).
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