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Către:
OFICIILE DE CADASTRUŞI PUBLlCITATE_IM"<UllLlA~E
In atentia: Doamneil Domnului Director
OFICIUL DE CAOAST~U ŞI ~~L\CI:
Spre ştiinţă: Doamnei/ Domnului Inginer Şef
IMOBILIARAGAL~
Preşedintele Comisiei de Autorizare a OC
f;.
Secretarul Comisiei de Autorizare a OCPI ZiU: ~na
Q.~L.a u
Referitor la: Ordinul Directorului General al ANCP nr.
107/2010 privind
autorizarea persoanelor fizice/juridice,
cu modificările
şi
completările ulterioare
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Stimată Doamnă DirectorI Stimate Domnule Director,
Având În vedere că În Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 329 din 16 aprilie
2018, a fost publicat Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară nr. 250/2018 pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea sau
recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al
Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European În vederea
realizării şi verificării lucrărilor de specialitate În domeniul cadastrului. al geodeziei şi al
cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr.
107/2010 (Regulament), vă rugăm să informaţi personalul din subordine şi persoanele
fizice/juridice autorizate cu privire la aceste modificări.
Astfel. conform art. 13 alin. (1) din Regulament "(...) Componenţa comisiei este
stabilită prin decizie a directorului OCPI, n iar Anexa 2 privind modelul de cerere pentru
autorizarea persoanelor fizice/juridice a fost modificată. Având În vedere dispoziţiile legale În
vigoare la această dată, cererile privind solicitarea autorizării vor fi prezentate conform cu
Anexa 2 din actul normativ În vigoare.
Precizăm faptul că acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal este
condiţie obligatorie pentru autorizarea persoanelor fizice şi pentru obţinerea credenţialelor de
acces la aplicaţiile informatice ale ANCPI.
Având În vedere prevederile art. 24 alin. (1) Iit. b) şi art. 45 alin. (6) din Regulament, vă
rugăm ca la toate actiunile de verificare a activitătii persoanelor autorizate să solicitati
prezentarea conventiei/contractului de prestări servicii.
Menţionăm faptul că În Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile
consumatorilor În cadrul contractelor Încheiate cu profesioniştii. precum şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative, este prevăzută În mod expres obligativitatea Încheierii
contractelor de prestări servicii În formă scrisă, obligativitatea informării beneficiarului cu
privire la adresa şi numărul de telefon la care persoana fizică poate fi contactată după
Încheierea contractului.
Cu deosebită consideraţie,
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Marcela CRISTEA
Director Direcţia de Cadastru şi Geodezie
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