MUREŞ

Anunț oficial al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI
București): toate solicitările transmise de către notarii publici și persoanele
fizice și juridice autorizate să execute lucrări de cadastru vor fi soluționate
online
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI București) a luat noi
măsuri pentru eficientizarea activității din perioada următoare, având în vedere restricțiile
impuse de măsurile care au drept scop prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19. Astfel,
începând de luni, 16.03.2020, toate solicitările transmise de către notari și persoanele fizice
și juridice autorizate să execute lucrări de cadastru vor fi soluționate online.
ANCPI, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației, a actualizat Sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară e-Terra.
Astfel, toate serviciile sunt oferite online. Măsura a fost implementată în decurs de patru zile
și vine în sprijinul colaboratorilor pentru a le permite să-și continue activitatea, în condițiile în care
accesul în incinta oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară nu mai este permis
publicului, în scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI.
Astfel, notarii și persoanele fizice autorizate să execute lucrări în domeniul
cadastrului pot trimite online cererile de înscriere în cartea funciară, dar și alte solicitări
pe care le depuneau la ghișeu. Singura condiție este ca documentele respective să conțină o
semnătură electronică calificată. Numai în prima zi, la nivel național, au fost înregistrate
online peste 30.000 de cereri (extrase de carte funciară pentru informare, încheieri de carte
funciară, extrase pentru autentificare, extrase de plan cadastral, hărți și planuri, recepții tehnice,
expertize judiciare etc.).
Încă de săptămâna trecută, ANCPI a anunțat că, în contextul situației actuale, primirea
sesizărilor, petițiilor și memoriilor se va face prin corespondență, folosind mijloacele de
comunicare electronice (ms@ancpi.ro) sau prin poștă.
Totodată, beneficiarii serviciilor oferite de ANCPI pot opta pentru obținerea anumitor
documente online (extrasul de carte funciară pentru informare, extras de plan cadastral și servicii
de poziționare GNSS în timp real) prin intermediul platformei https://epay.ancpi.ro/
Numerele de telefon și adrese de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, pentru informații suplimentare, sunt
următoarele:
 CALL CENTER: Telefon (orange): 0743/01.74.56, Telefon: 0265 / 21.13.38, interior 32,
 BCPI Târgu Mureș: Tg. Mureș, Str. Căprioarei, nr.2, cod 540314. Telefon: 0374/46.99.03,
0265/21.13.38, interior 40, Fax: 0265/21.05.07, telefon mobil (orange): 0743/01.73.48 – email:
bcpi.targumures@ancpi.ro
 BCPI Sighișoara: Str. Libertății, nr. 14, cod 545400. Tel/fax: 0265/77.97.33, telefon mobil
(orange): 0743/01.79.53, email: bcpi.sighisoara@ancpi.ro
 BCPI Reghin: Str. Duzilor, nr. 25. Tel/fax: 0265/51.36.50, email: bcpi.reghin@ancpi.ro
 BCPI Târnăveni: Str. Republicii, nr. 61, cod 545600. Tel/fax: 0265/44.61.37, email:
bcpi.tarnaveni@ancpi.ro
 BCPI Luduș: Str. Republicii, nr. 26, cod 545200. Tel/fax: 0265/41.13.16, email:
bcpi.ludus@ancpi.ro.
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Extrase de carte funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro
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