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TUTORIAL 
privind solicitarea de acces la datele și informațiile din sistemul informatic de 

cadastru și carte funciară potrivit Ordinului nr. 813/2022 publicat în 
Monitorul Oficial cu numărul 744 din data de 25 iulie 2022 

 
 
Accesul la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară se 
realizează potrivit Ordinului nr. 813/2022 publicat în Monitorul Oficial cu numărul 744 din 
data de 25 iulie 2022 și, respectiv, Minutei încheiate între Uniunea Națională a Barourilor 
din România și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (nr. 144-AUT-2022 
la UNBR și nr. 43507/2022 la ANCPI) și este permis numai avocaților cu drept de exercitare 
a profesiei (care nu sunt suspendați sau incompatibili). 
 
PASUL 1 
Se accesează: https://www.unbr.ro 
 
PASUL 2 
Se accesează contul avocatului: https://www.ifep.ro/Account/Login.aspx 
 
PASUL 3 
Se completează contul și parola și se accesează autentificare. 
 
PASUL 4 
Se accesează: NOU Solicită acces gratuit la ANCPI - Agenția Națională de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară (cartuș roșu, în partea dreaptă a ecranului, conține și sigla ANCPI) 

 
 
PASUL 5 
Se deschide fereastra https://www.ifep.ro/Tools/Ancpi.aspx, documentul ACORD de 
prelucrare a datelor cu caracter personal, care este auto-completată cu numele și 
prenumele avocatului, CNP, denumirea și sediul formei de exercitare a profesiei de avocat, 
potrivit Anexei Ordinului nr. 813/2022. 
În partea de jos, dacă nu sunt completate, se completează numărul de telefon și adresa de 
email validă, apoi se accesează mergi la pasul următor. 

https://www.unbr.ro/
https://www.ifep.ro/Account/Login.aspx
https://www.ifep.ro/Tools/Ancpi.aspx
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PASUL 6 
Pe ecran apare mesajul Confirmare acțiune, Acțiunea va transmite un SMS la numărul de 
mobil existent în profilul dumneavoastră. Continuați? 
Se accesează DA (cu roșu). 
Pe ecran apare mesajul Verificați codul SMS transmis pe numărul de telefon 
+____________ și introduceți-l în căsuța de mai jos. 
Se introduce codul primit prin SMS în căsuța indicată. 
Se accesează Mergi la pasul următor (cu verde). 

 
 
PASUL 7 
Se deschide documentul ANGAJAMENT de confidențialitate și de respectare a condițiilor 
care este auto-completată cu numele și prenumele avocatului, CNP, denumirea și sediul 
formei de exercitare a profesiei de avocat, potrivit Anexei Ordinului nr. 813/2022. 
Se accesează Mergi la pasul următor (cu verde). 
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PASUL 8 
Se deschide fereastra documentul CERERE DE ACCES la datele și informațiile din sistemul 
informatic de cadastru și carte funciară care este auto-completată cu numele și prenumele 
avocatului, CNP, denumirea și sediul formei de exercitare a profesiei de avocat, potrivit 
Anexei Ordinului nr. 813/2022. 
Se accesează Mergi la pasul următor (cu verde). 

 
PASUL 9 
Se deschide documentul conținând ACORD de prelucrare a datelor cu caracter personal, 
ANGAJAMENT de confidențialitate și de respectare a condițiilor și CERERE DE ACCES la 
datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară. 
Se accesează Semnarea electronică a documentelor Metoda folosire aplicații proprii pentru 
semnarea electronică a documentelor: 
Se accesează: Descarcă fișierul pentru a-l semna electronic. 
Documentul se descarcă și se salvează în format PDF pe device-ul utilizat (calculator, 
telefon, tabletă). Documentul format PDF se semnează electronic cu semnătură digitală cu 
certificat calificat și se salvează astfel semnat pe device-ul utilizat (calculator, telefon, 
tabletă). 

 
 
Se accesează: Încarcă manual fișierul electronic semnat 
Apare mesajul: Adaugă fișier alegeți fișierul. 
Se încarcă de pe device-ul utilizat (calculator, telefon, tabletă) fișierul format PDF semnat 
electronic cu semnătură digitală cu certificat calificat. 
Se accesează: încarcă fișierul. 
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Apare mesajul: Status fișier semnat electronic: _____ 
Se accesează: Trimite documentele (cu roșu). 

 
PASUL 11 
Apare mesajul: Confirmare acțiune: Acțiunea va înregistra solicitarea dumneavoastră de 
acces la instrumentele furnizate de ANCPI. Continuați? 
Se accesează: DA (cu roșu). 
Apare mesajul: Confirmare acțiune Sunteți sigur? 
Se accesează: CONTINUĂ (cu roșu). 
Se afișează mesajul: Solicitarea dumneavoastră de acces la instrumentele ANCPI s-a 
înregistrat cu success în portal. 

 
În acest moment, cererea de acces la datele și informațiile din sistemul informatic de 
cadastru și carte funciară este înregistrată. Urmează a fi preluată, verificată și avizată de 
ANCPI, conform procedurilor legale. 
 
Fiecare avocat care a înregistrat cererea de acces conform procedurii anterioare, va primi o 
corespondență de tip email de la ANCPI, de la expeditorul portal@ancpi.ro, care va conține 
linkul de acces la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară, 
userul (adresa de email comunicată) și parola presetată. După prima logare, fiecare 
utilizator poate modifica parola, setând o parolă proprie (este recomandat). 
 

mailto:portal@ancpi.ro
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IMPORTANT! 
Parola setată nu poate fi citită de nimeni (nici măcar de ANCPI), fiind criptată. 
 
IMPORTANT! 
Parcurgerea etapelor de mai sus nu generează accesul la datele și informațiile 
din sistemul informatic de cadastru și carte funciară. Accesul se realizează 
NUMAI după avizarea cererii de către ANCPI și transmiterea corespondenței 
email cu linkul de acces la datele și informațiile din sistemul informatic de 
cadastru și carte funciară, userul (adresa de email comunicată) și parola 
presetată. 
 
IMPORTANT! 
Utilizarea platformei eTerra se realizează conform instrucțiunilor din 
Manualul de utilizare  anexat. 
 
IMPORTANT! 
Utilizarea de către avocați a platformei eTerra este posibilă numai în condițiile 
art. 3 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată, în baza unui contract de 
asistență juridică și a unei împuterniciri avocațiale. în acest sens, la rubrica 
Motiv se introduce seria și numărul contractului de asistență juridică și/sau 
seria și numărul împuternicirii avocațiale. 


