
 

 
Centrul de Perfecţionare, Instruire şi 

Formare a  Specialiştilor în Cadastru 

Agricol “PIFCA” Timişoara 
Proiectul: „Cadastrul pe înţelesul tuturor”, derulat de Radio România „Antena Satelor”, Centrul 

„PIFCA” Timişoara şi „AEF” România 

Realizatori:  Ion Dan VOICU şi dr. ing. dipl. Mihai RACOVICEAN 

 

Către 

Agenția Națională de Cdastru și Publicitate Imobiliară 

 

Referitor la: asigurarea accesului  gratuit, direct, permanent la platforma și serviciile on-line ale 

sistemului integrat de cadastru și carte funciară 

 

În temeiul prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes 

public,  pe baza solicitării ascultătorilor noștri, având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996, privind 

cadastrul și publicitatea  imobiliară, actualizată, unde la art. 3, alin. 6, unde se precizează: „In 

îndeplinirea obligațiilor ce le revin, autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice, 

instanțele judecătorești, notarii publici, experții judiciari, persoanele autorizate să  realizeze lucrări 

de cadastru, geodezie, cartografie și fotogrammetrie, precum și executorii judecătorești au acces 

gratuit, direct, permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma și serviciile on-line ale 

sistemului integrat de cadastru și carte funciară, în condițiile reglementate prin ordin al 

directorului general al Agenției Nationale”. 

- Vă rugăm să ne precizați dacă prevederea legală privind accesul gratuit, direct, permanent 

la platforma și serviciile on-line ale sistemului integrat de cadastru și carte funciară , în favoarea 

autorităților publice centrale și locale, instituțiilor publice, instanțelor judecătorești, notarilor 

publici, experților judiciari, persoanele autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, 

cartografie și fotogrammetrie, precum și executorii judecătorești,  intrată în vigoare din anul 2016, se 

aplică sau nu. 

- De asemenea dacă la această oră există vreo categorie din cele precizate în lege: autorități 

publice centrale și locale, instituții publice, instanțele judecătorești, notarii publici, experții 

judiciari, persoane autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie și 

fotogrammetrie, precum și executorii judecătorești, au dreptul la acces gratuit, direct, permanent la 

platforma on-line?  
- Vă rugăm să ne precizați când se va permite accesul gratuit în vederea consultării cărții 

funciare, planului cadastral, obținerii pe cale electronica a datelor cadastrale necesare întocmirii 

și transmiterii, inclusiv pe cale electronică, a actelor și documentațiilor cadastrale instrumentate, 

în vederea înscrierii acestora în cartea funciară? Ce demersuri trebuie să se facă , de o parte și 

de alta pentru a se aplica întocmai prevederile legale în acest sens? 

Așteptăm lămuririle necesare pe care să putem să le prezentăm în cadrul emisiunilor 

„Cadastrul pe înțelesul tuturor”, ce se desfășurată la Radio România „Antena Satelor”, ținând 

cont de modelul de bună practică deja creat împreună.  

Vă mulțumim și pentru orice detalii, vă rugăm să ne contactați la telefonul: 0740247277. 

 

Cu aleasă consideraţie, 

 

 

Realizatori: 

Radio România  

„Antena Satelor” 

Centrul „PIFCA” 

Timişoara 

Preşedinte  

Ion Dan VOICU 

 

dr. ing. dipl. 

   Mihai RACOVICEAN 

 


