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Rolul ANCPI

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

• este singura autoritate care asigură o evidență a 
drepturilor reale conform Constituției;

• coordonează și controlează executarea lucrărilor de 
cadastru și asigură înscrierea imobilelor în registrul 
de publicitate imobiliară la nivelul întregii țări;

• contribuie la securitatea circuitului juridic al 
proprietății și al sistemelor de creditare și ipotecare.
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Sisteme informatice - ePayment
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ePay.ancpi.ro

Aplicația de comerț
electronic a ANCPI



Sisteme informatice - ePayment
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ePay.ancpi.ro

Servicii online:

• Extras de carte funciară 
pentru informare
• Extras din planul cadastral
pe ortofotoplan
• Servicii poziționare GNSS
în timp real
• etc

Ex. Extras de carte funciară 
pentru informare:
2017:   125.434 buc
2018:   446.190 buc
2019:   816.565 buc
2020:   263.779 buc



Sisteme informatice - Geoportal
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geoportal.ancpi.ro

Aplicație online pentru
evidențierea pe hartă
a imobilelor intabulate. 

Nr. proprietăți în sistem: 
           15.061.500

Total proprietăți aprox.:
          40.000.000



Sisteme informatice - Geoportal
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geoportal.ancpi.ro

Imobilele intabulate 
afișează informațiile
de identificare.



Sisteme informatice - ePayment
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ePay.ancpi.ro

Extras de carte
funciară pentru 
informare



Sisteme informatice - e-Terra v. 3

Aplicație specifică ANCPI pentru soluționare online.  În aplicație  angajații 
Oficiilor Teritoriale soluționează cererile pe un flux de lucru clar stabilit.
(Referent, Casier, Inspector de Cadastru, Asistent Registrator, Registrator de CF.)
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Măsuri de combatere a Covid-19

• Începând cu data de 16 martie 2020, ANCPI a pus în 
funcțiune varianta îmbunătățită a sistemului e-Terra cu 
funcționalități de lucru online pentru semnătură 
electronică calificată. Toate cererile sunt soluționate 
online și semnate cu sigiliu electronic calificat.

• Sediile Oficiilor Teritoriale au restricționat accesul fizic 
al deponenților, iar cererile se primesc online.

• Această variantă a permis angajaților ANCPI să lucreze 
de la domiciliu (tele-muncă) având acces la datele și 
resursele interne din Oficiile Teritoriale în același mod 
ca de la birou. 
– (nr. angajați în tele-muncă: 1204)
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Măsuri de combatere a Covid-19
Înrolarea partenerilor specifici care depun 
cereri online:
• Notari Publici:

– toți au acces (nr. 2.697)
• Persoane Fizice Autorizate

– toți au acces (nr. 6.688)
• Executori Judecătorești:

– toți au acces (nr.    748)
• Experți Topografi Judiciari:

– în lucru          (nr.    675)
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