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În acest număr: 

Introducerea posibilității de transmitere prin curier a permiselor de ședere/avizelor de muncă 

Inspectoratul General pentru Imigrări va avea opțiunea de a transmite, la cerere, prin curier, avizele de 
muncă și permisele de ședere către angajatori, respectiv cetățeni străini care locuiesc în România, 
conform legii recent adoptate. 

 

Stabilirea condițiilor în care se va realiza accesul gratuit la informațiile din sistemul de cadastru 
și carte funciară 

Emis în aplicarea unor dispoziții din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, 
Ordinul stabilește condițiile de acces gratuit la date și informații din sistemul de cadastru și 
carte funciară pentru o serie de categorii profesionale și entități din sectorul privat și public. 
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I. Legea nr. 247 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind 
documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai 
acestora, precum și în domeniul străinilor 

 
 Prin această lege, se introduc următoarele prevederi 

- Cetățenii străini pot opta pentru transmiterea prin curier la domiciliu sau reședința din 
România a permisului de ședere, cu suportarea de către aceștia a cheltuielilor de 
expediție. 

- Similar, la cerere, avizele de angajare în muncă/detașare se pot transmite prin curier la 
sediul angajatorului/beneficiarului prestării de servicii din România. În plus, aceștia au 
obligația de a plăti taxa de eliberare a avizului de muncă la momentul depunerii cererii, și 
nu la ridicarea avizului, cum este în prezent. În caz de refuz, taxa se poate recupera în 
condițiile legii.  

- Prevederile menționate mai sus intră în vigoare în 60 de zile de la data intrării în vigoare a 
legii, respectiv în data de 26 septembrie 2022.  
 

II. Stabilirea condițiilor în care se va realiza accesul gratuit la informațiile din sistemul 
de cadastru și  carte funciară 

La data de 25 iulie 2022 a intrat în vigoare Ordinul nr. 813/2022 privind aprobarea condițiilor de acces 
la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară (denumit în continuare 
„Ordinul”). 

Posibilitatea accesării gratuite a informațiilor din sistemul de cadastru și carte funciară pentru o serie 
de profesioniști și entități din sectorul public sau privat a fost consacrată legislativ încă din anul 2016, 
prin Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. Cu toate acestea, în absența unor norme 
de punere în aplicare, această posibilitate a rămas, pentru o vreme, una virtuală.  

În acest context, Ordinul are menirea de a da efect dispozițiilor legale menționate, trasând condițiile în 
care se va realiza accesul gratuit al unor categorii de profesioniști (printre care și avocații, notarii publici, 
persoanele fizice și juridice autorizate să efectueze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie etc.) și 
entități publice sau private la date și informații din sistemul de cadastru și carte funciară. 

Cu titlu preliminar, Ordinul clarifică: 

o noțiunea de „seturi de date” pentru care se poate solicita accesul, ca fiind orice informație 
accesibilă online prin acces la interfața de căutare/interogare în aplicația integrată de cadastru 
și carte funciară sau prin servicii de interogare dinamică; 

o noțiunea de „utilizatori” ca fiind persoane fizice sau juridice, cărora li s-a acordat dreptul 
accesării sistemului informatic, individual sau în calitate de persoană desemnată de una dintre 
entitățile beneficiare prevăzute de lege. 

Pentru a accesa gratuit informații din sistemul de cadastru și carte funciară, solicitanții au obligația de 
a transmite:  

o o cerere scrisă a reprezentantului legal al entității/asociației profesionale din care face parte 
utilizatorul, care să ateste încadrarea în una dintre entitățile beneficiare și solicitarea de date 
și informații cu menționarea activității reglementate de legislația în vigoare în cadrul căreia vor 
fi utilizate informațiile solicitate și cu precizarea scopului pentru care se solicită accesul; 

o lista persoanelor desemnate pentru care urmează a se acorda dreptul de acces la informațiile 
gestionate de sistemul informatic, cu menționarea datelor de contact; 

o angajamentul de confidențialitate și de respectare a condițiilor și acordul de prelucrare a datelor 
cu caracter personal, completate și semnate de către fiecare persoană desemnată. 

Documentele pot fi transmise via e-mail la adresele publicate pe pagina web a ANCPI, urmând ca ulterior 
să fie depuse și în original, cu excepția situației în care acestea sunt semnate cu semnătură electronică 
bazată pe certificat calificat iar în cazul în care nu sunt semnalate impedimente, comisia desemnată 
pentru soluționarea acesteia va transmite avizul, în termen de 3 zile de la înregistrare, Direcției 
Informatice care va proceda la crearea credențialelor de acces.  

Interogarea sistemului informatic în vederea obținerii datelor și informațiilor necesare se va putea 
realiza în baza următoarelor criterii de căutare: 
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o datele de identificare ale deținătorilor unui imobil/numele și/sau codul numeric personal, în 
cazul persoanelor fizice, denumirea și/sau codul unic de înregistrare, în cazul persoanelor 
juridice; 

o datele de identificare ale imobilului, constând în număr cadastral/topografic, numărul de carte 
funciară; 

o adresa administrativă. 

Totodată, Ordinul prevede posibilitatea ca ANCPI să asigure, la cerere și în situații justificate, instruirea 
utilizatorilor în ceea ce privește modul de înțelegere a datelor și informațiilor din sistemul informatic de 
cadastru și carte funciară. 

Corelativ dreptului de acces la informații, utilizatorilor li se impune obligația să păstreze 
confidențialitatea informațiilor și să utilizeze sistemul informatic doar în conformitate cu manualele și 
ghidurile de utilizare puse la dispoziție și doar în scopul declarat. 

Ordinul prevede de asemenea și cazurile în care va opera revocarea dreptului de acces, fără aviz 
prealabil, prin ordin al directorului general al ANCPI: 

o în cazul nerespectării oricărei condiții prevăzute de Ordin și/sau a condițiilor în baza cărora a 
fost acordat accesul; 

o la cererea utilizatorului sau la cererea reprezentantului legal al entității/ asociației profesionale 
în numele căreia acționează; 

o în cazul în care ANCPI reorganizează sau suspendă aceste servicii. 

Nu în ultimul rând, merită menționat că aplicabilitatea în practică a Ordinul depinde de înființarea 
comisiei care va analiza îndeplinirea condițiilor necesare pentru acordarea accesului și de posibilitățile 
tehnice disponibile.                              

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu 
răspundere limitată din Marea Britanie, rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate 
acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și independente. DTTL (numit în 
continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre 
rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre. 

Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, 
servicii juridice, consultanță financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii 
adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, prin 
intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind 
resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme 
de business complexe. Pentru a afla mai multe despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști 
Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook sau LinkedIn. 

Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în 
conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de 
avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a 
serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: 
http://www.deloitte.com/deloittelegal. 

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este 
bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe 
cuprinsul acestui document. 

Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele 
membre sau afiliate (numite împreună Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale 
prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa într-un mod care v-ar 
putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a 
Deloitte Network nu va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele 
care se bazează pe aceasta publicație. 
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