
UNIUNEA GEODEZILOR DIN ROMÂNIA 
Bulevardul Lacul Tei 124, Sector 2, R-020396, Bucureşti 38, România UGR UGR                         

  Nr. 18/20.03.2020 

Catre, 

AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA 

In atentia:    Domnului Director General Laurențiu Alexandru Blaga 

Cu privire la :  Intalnirea lunara ce va avea loc in principiu, la sediul ANCPI, ziua JOI, ora 

10:00, la data de 26.03.2020 

Va comunicăm că am desemnat o delegație a Uniunii Geodezilor din România, care va fi formata 

din: 

Ionuț Săvoiu -  președintele Uniunii Geodezilor din Romania 

Irinel Greșiță -  președintele Uniunii Geodezilor din Romania, filiala Dolj 

Aliona Grădinaru -  președintele Uniunii Geodezilor din Romania, filiala Constanța 

Cătălin Costea -  trezorier al Uniunii Geodezilor din Romania 

Adrian Cârâc -  membru al Uniunii Geodezilor din Romania

Alexandru Iulian Iliescu - președintele Uniunii Geodezilor din România, Sector 1
La intalnirea ce va avea loc la data, locatia si ora aratata mai sus,  propunem a se discuta 

urmatoarea ORDINE DE ZI: 

I.  Proiectul de revizuire a  ODG 700/2014 emis de ANCPI cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

II. Ordinul 979/05.08.2016 emis de ANCPI, in sensul posibilitatilor de modificare a:

a) modului de realizare a enclavelor in polygoanele ce definesc imobilele, publicarea de catre

ANCPI a unui API pentru extragerea automata a datelor din Eterra pentru identificarea

imobilelor afectate de exproprieri in temeiul Legii 255/2010 pentru cauza de utilitate publica;

b) continuarea si finalizarea implementarii oficiale a Regulamentului (UE) nr. 1089/2010 de

punere in aplicare a Directivei 2007/2/CE, respectiv adoptarea de catre Romania a unei noi

proiectii oficiale;

III. In contextul actual generat de raspindirea virusului COVRID – 19 care impune

masuri cu caracter preventiv in vederea limitarii raspandirii acestui virus, avand in

vedere DECRETUL nr. 195 din data de 16 martie 2020 emis de către Preşedintele

României, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul Românie precum si

Adresa cu nr. 11752/12.03.2020, emisa de Directorul General al ANCPI, pentru o

practica unitara in domeniu la nivel national, si o colaborare eficienta, propunem

urmatoarele masuri:
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a) La intocmirea documentatiilor tehnice de specialitate in domeniu, CERERILE DE INSCRIERE

(prima inregistrare, actualizare, rectificare, …etc ) Planul de Amplasament si Delimitare a

Imobilului (PAD), actele de proprietate in copile legalizata, certificatul fiscal, copie CI,…, sa fie

intocmite in mod obisnuit, semnate stampilate de persoana fizica/juridica  autorizata, scanate in

format PDF color, incarcate pe e- terra , cu tariful aferent preplatit on-line,  apoi originalele sa

fie transmise prin posta sau curierat.

b) Lucrarile solutionate de catre OCPI sa fie transmise persoanei fizice/juridice autorizate in original

prin posta sau curierat cu plata la destinatar (depinde cum solicita autorizatul).

c) Cererile fara plata, formulate de expertii tehnici judiciari de specialitate:

 pentru extrasele de Carte Funciara; 

 pentru copii conform cu originalul; 

 pentru informatii tehnice (planuri parcelare, coordonate, … etc) 

sa fie intocmite in format digital PDF (semnat, scanat color), iar in aplicatia  e-terra sa se ataseze 

atat cererea cat si adresa instantei in format PDF color. 

d) Raspunsul la cererile formulate de expertii tehnici judiciari mentionate mai sus, acolo unde e-

terra nu permite descarcarea lor directa (copiile conform cu originalul, informatiile tehnice

(planuri parcelare, coordonatele punctelor de contur , etc) ,  se vor comunica expertului, fie prin

e-mail, fie prin posta (depinde cum solicita expertul).

e) Cererile pentru avizarea PAD pentru aviz OCPI (planuri de situatie pentru obtinere autorizatie de

construire, pentru Instanta la solicitarea expertilor judiciari, pentru PUZ, PUD, etc), trebuie sa fie

semnate, stampilate, scanate color in format PDF incarcate electronic in e-terra, iar originalele sa

fie transmise catre OCPI  prin posta, curierat.

f) Lucrarea solutionata cu toate piesele va fi transmisa expertului tehnic judiciar, persoanei

fizice/juridice autorizate  in original prin posta sau curier cu plata la destinatar (in cazul

urgentelor).

IV. Diverse.

Menționăm ca, prioritate au propunerile de modificare a ODG 700/2014, centralizate de către UGR, 

transmise anterior de domnul Irinel Greșiță catre conducerea ANCPI iar pentru o eficienta cat mai rapida 

propunem ca  intalnirea sa aiba loc si mai devreme decat data prestabilita, iar comunicarea sa fie prin 

aplicatia Skype.  

În speranța unei întâlniri fructuoase, vă asigurăm de aleasa și deosebita noastră considerație, 

Preşedintele Uniunii Geodezilor din Romania, 

ing. Ionuț Săvoiu 


