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Către,  
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ  

 
În atenția: Domnului Director General Laurențiu Alexandru Blaga 

Domnului Director al Direcției Sisteme Informaționale Geografice Constantin 
Ene 

Cu privire la: Ordinul 16/2019 si art. 3 din Legea 7/1996 în ceea ce privește accesul PFA/PJA 
la datele geospațiale gestionate de ANCPI 

 
Stimați domni directori, 

Dorim să vă supunem atenției o problema cu care persoanele fizice și juridice autorizate 
de către ANCPI se confruntă în activitatea curentă: 

1. Singura sursă autorizată de informații geospațiale în domeniul cadastrului și 
publicității imobiliare din România este ANCPI, 

2. De asemenea, ANCPI desfășoară diferite campanii/proiecte de producere a 
informațiilor geospațiale, de la harta de baza a României la diferite scări în format 
vectorial până la zboruri fotogrametrice și chiar scanare LiDAR, atât terestră cât șsi 
aeriană, 

3. Pe lângă ANCPI, puține alte instituții/entitățti ale statului produc ortofotoplanuri, 
precum Agenția de Informațtii Geospațiale a Armatei, APIA, etc., 

4. ANCPI îndeplineşte atribuţii care îi revin prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 
privind instituirea infrastructurii naționale de informații spațiale în România, 

5. Potrivit Legii 7/1996 Art. 3: 

(6) În îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile 
publice, instanţele judecătoreşti, notarii publici, experţii judiciari, persoanele autorizate să 
realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie, precum şi executorii 
judecătoreşti au acces gratuit, direct, permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma şi 
serviciile on-line ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, în condiţiile reglementate 
prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. 

 (6_1) Prin ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale prevăzut la alin. (6) se acordă şi se 
revocă dreptul de acces pentru orice alte persoane şi entităţi, se stabilesc seturile de date, tariful 
pe unitatea de timp, modul şi termenul de plată. Dreptul de acces poate fi revocat individual în 
condiţiile prevăzute de normele tehnice, fără un aviz prealabil, şi expiră odată cu sfârşitul 
perioadei pentru care a fost achitat tariful. 

(6_2) Accesul on-line pentru entităţile care au atribuţii specifice, prevăzute la alin. (6), este 
permis în vederea consultării cărţii funciare, planului cadastral, obţinerii pe cale electronică a 
datelor cadastrale necesare întocmirii şi transmiterii, inclusiv pe cale electronică, a actelor şi 
documentaţiilor cadastrale instrumentate, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară, 
precum şi în alte situaţii reglementate prin ordinul prevăzut la alin. (6). 



 

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

                                                                                                                                      
 

(6_3) Agenţia Naţională va asigura până la data de 31 decembrie 2017 punerea în aplicare a 
acestor dispoziţii. 

6. ANCPI a emis Ordinul 16/2019 care nu acoperă modul de furnizare și de tarifare a 
tuturor categoriilor de informații și pentru toate categoriile de beneficiari prevăzute 
de Legea 7/1996 la art. 3 alin (6). De asemenea, nu sunt detaliate modalitățile de 
accesare și nici nivelurile de acces la informații. 
Subiectul datelor geospațiale este tratat insuficient și restrictiv, fiind prevăzut un 
singur tip de informații ce se pot accesa prin servicii de tip WMS : 
Serviciul cod 3.1.1. Servicii de vizualizare WMS TopRO5 1:5000. 

Vă solicităm respectuos actualizarea Ordinului nr. 16/2019 cu punerea în procedura 
de transparență legislativă a unei forme care să permită accesul la informațiile 
gespațiale gestionate și ale caror proprietar este ANCPI, iar datele să fie accesibile 
inclusiv mediilor GIS prin servicii de tip WMS, WFS. 

Persoanele fizice și juridice autorizate de ANCPI, trebuie să aibă acces la aceste 
informații, incluzând : 
Ortofotoplan, model numeric al terenului, limite de proprietate ale imobilelor din 
eTerra precum și la planurile parcelare existente în format vectorial, informații din 
sistemul integrat de cadastru și carte funciară eTerra precum numărul cadastral și 
carte funciară, numere topografice, numere de tarla și parcela, destinații și categorii 
de folosință ale terenurilor, denumirea proprietarilor/deținătorilor, informații care 
fac obiectul activității lor și care sunt produse și sunt introduse în sistemele gestionate 
de ANCPI inclusiv de această categorie de beneficiari legali. 
 
Nivelul de acces, forma datelor precum și modalitatea de tarifare ar urma să fie 
detaliată în funcție de categoria profesională care o accesează. 

 
În speranța unei rezolvari favorabile, vă asigurăm de aleasa și deosebita noastră 

considerație,  

 
Preşedintele Uniunii Geodezilor din Romania, 

  ing. Ionuț Săvoiu  

 


