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Către: Asociaţia Comunelor din România
în atenţia: Domnului Emil DRĂGHICI, Preşedinte
Referitor la: Sprijinirea campaniei media privind Programul naţional de cadastru 

şi carte funciară 2015-2023 (PNCCF)

Stimate domn,

Având în vedere faptul că Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
(ANCPI) implementează Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (PNCCF), 
care este unul dintre proiectele majore ale Statului Român şi care are drept scop înregistrarea 
gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri şi apartamente) din România în Sistemul integrat 
de cadastru şi carte funciară, vă rugăm să ne fiţi parteneri în derularea campaniei de informare 
şi conştientizare privind PNCCF.

în acest sens, vă rugăm să ne sprijiniţi punând la dispoziţia tuturor primarilor din 
România spotul audio, spotul video şi fillerul campaniei, astfel încât aceştia să le poată distribui 
prin mijloace proprii, în scopul informării cetăţenilor cu privire la beneficiile acestui Program 
naţional.

Totodată, vă aducem la cunoştinţă atât decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului 
(CNA), potrivit căreia campania de informare şi conştientizare privind PNCCF, al cărei slogan 
este ”AI PARTE, AI CARTE FUNCIARĂ", este considerată ca fiind de utilitate publică, dar şi 
recomandarea CNA cu privire la difuzarea spoturilor radio şi TV pe toate posturile naţionale, 
regionale şi locale de radio şi televiziune.

Precizăm că materialele, care au drept scop informarea cetăţenilor cu privire la 
derularea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023, pot fi descărcate de 
pe pagina de internet a ANCPI, accesând link-ul http://Ww.ancpi.ro/pnccf/.

Vă mulţumim şi vă stăm ia dispoziţie pentru alte informaţii referitoare la derularea
PNCCF.

Cu deosebită consideraţie,

Radu-CooftisfŞI/j
Preşedintâţj^jf^
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Şef Serviciu Comunicare
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