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I N F O R M A R E 
 

 Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) ne aduce la cunoștință faptul că 
implementează, în prezent, Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF), 

instituit în temeiul Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 294/29.04.2015, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 Acest program are ca obiectiv principal înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților imobiliare în 
Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară la nivel național, în perioada 2015-2023, cu finanțare din 
venituri proprii, fonduri externe nerambursabile, precum și alocări bugetare ale unităților administrativ-
teritoriale. 

 Luând în considerare importanța majoră a programului și a rezultatelor propuse, în vederea 
respectării și garantării principiilor și prevederilor legale pentru transparență, informare și consultare, 
asigurarea accesului la informațiile necesare, a participării și implicării echitabile a unui număr cât mai 
mare de deținători de imobile, activitățile de informare și conștientizare publică sunt reglementate în 
cadrul PNCCF, în temeiul Legii, pentru toate etapele de derulare a lucrărilor de înregistrare sistematică. 
 Având în vedere faptul că PNCCF constituie o oportunitate pentru înregistrarea tuturor 
proprietăților imobiliare, inclusiv cele aparținând domeniului public și privat al statului, ANCPI ne 
comunică că informațiile privind derularea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul 
integrat de cadastru și publicitate imobiliară la nivel național pot fi consultate, după cum urmează: 

- Stadiul actualizat periodic al lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de unități administrativ-

teritoriale și la nivel de sectoare cadastrale – prin accesarea link-ului web: 

http://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html; 
- Informațiile privind perioadele de afișare și publicare a documentelor tehnice cadastrale, 

actualizate periodic, pentru lucrări de înregistrare sistematică derulate la nivel de UAT, prin 
accesarea link-ului web: http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/publicare UAT.pdf și pentru 
lucrări de înregistrare sistematică derulate la nivel de sectoare cadastrale, prin accesarea link-ulu: 
web: http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/publicare_sectoare_cadastrale.pdf;      

-   Lista unităților administrativ-teritoriale din mediul rural, în care se vor desfășura lucrări de 
înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finanțare din fonduri europene 
structurale și de investiții, în cadrul Axei prioritare 11 a Programului Operațional Regional 2014-

2020, aprobată prin Ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și 
fondurilor europene, ministrului transporturilor, ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al 
directorului general al ANCPI nr. 6962/1743/389/1522/29.11.2017 și publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 962/05.12.2017 – prin accesarea link-ului web: 
http://www.ancpi.ro/pnccf/por.html. 
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