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Operalor de dale cu caracter personal nr. 794

Nr.1I4ţ'f/18.01.2019
Exemplar 1
Către:

Persoanele fizice şi juridice autorizate În domeniul cadastrului,
geodeziei şi cartografiei de pe raza judeţului Suceava
Referitor la:lndeplinirea obligatiilor aferente actualizării datelor Înscrise pe
certificatele de autorizare, În raport de noile prevederi instituite
prin Ordinul directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1607/2018,
potrivit circularei A.N.C.P.!. nr. 839/10.01.2019, Înregistrată În
evideme/e O.C.P.!. Suceava cu nr. 457/10.01.2019

Ca urmare a transmiterii circulara Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imoibliară nr. 839/10.01.2019,
Înregistrată În evidenţele O.C.P.I. Suceava cu nr.
457/10.01.2019 şi referitoare la actualizarea datelor Înscrise pe certificatele de autorizare,
faţă de prevederile În materie din Regulamentul privind autorizarea şi recunoaşterea
autorizării persoanelor fizice şi juridice În vederea realizării şi verificării lucrărilor de
specialitate În domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României,
aprobat prin Ordinul directorului general al AN. C.P./. nr. 10712010, În raport cu noile
prevederi instituite prin Ordinul directorului general al AN. C.P.,. nr. 1607/2018,
vă
aducem În atenţie obligaţiile care revin În acest sens persoanelor fizice şi juridice
autorizate În domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei de pe raza judeţului Suceava,
În raport de principalele aspecte de ordin regulamentar incidente (pc!. 1), precum şi de
ordin procedural (pc!. II), din dezvoltările următoare:
1. Prevederi regulamentare incidente
Circumscris chestiunii privind actualizarea datelor Înscrise pe certificatele de
autorizare, sunt instituite, În principal, următoarele prevederi regulamentare:
1.1. Referitor la persoanele fizice autorizate, cu privire la sediul declarat de
persoana autorizată şi Înscris pe certificatul de autorizarelrecunoaştere a autorizării,
prin prevederile nou instituite ale art. I pc!. 31 din Ordinul directorului general al AN. C.P.,.
nr. 160712018(denumit În continuare "Ordin") s-a completat articolul 22 din regulamentul
(denumit În continuare "Regulament') aprobat prin Ordinul directorului general al
AN.C.P./. nr. 107/2010, prin introducerea, după alineatul (4), a unui nou alineat, alineatul
(5), cu următorul cuprins:
,,(5) Sediul Înscris pe certificatul de autorizare/recunoaştere a autorizării este cel declarat
de persoana fizică, iar comunicările/convocările/verificările dispuse de ANCPI/CNC/OCPI
se vor face la acest sediu. Persoana fizică autorizată care Îşi desfăşoară activitatea În
mod independent are obligaţia să afişeze la sediul declarat programul de lucru destinat
activităţii de relaţii cu publicul. ";
1.2. De asemenea, referitor la persoanele fizice autorizate, cu privire la sediul
declarat de persoana autorizată şi Înscris pe certificatul de autorizarelrecunoaştere
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a autorizării, prin prevederile recente ale art. I pc!. 36 din Ordin s-a completat articolul 24
din Regulament, prin introducerea unui nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
,,(7) Sediul Înscris pe certificatul de. autorizare/recunoaştere
a autorizării este cel
declarat de persoana fizică autorizată. Comunicările/convocărilelverificările
dispuse de
ANCPI/CNC/OCPI se vor face la sediul declarat de persoana fizică.";

1.3. Referitor la obligaţia persoanei fizice autorizate de notificare a modificării
datelor Înscrise pe certificatul de autorizarelrecunoaştere a autorizării sau a datelor
de contact, prin prevederile art. 1pc!. 33 din Ordin se modifică, inter alia, litera d) de la
alineatul (1) al articolului 24 din Regulament, cu următorul cuprins:
"d) să notifice În scris OCPI/ANCPI, după caz, În termen de 30 de zile calendaristice,
despre modificarea datelor Înscrise pe certificatul de autorizare/recunoaştere
a autorizării
sau a datelor de contact;";

1.4. Privitor la obligaţia persoanei juridice autorizate de notificare a modificării
condiţiilor care au determinat autorizarea, prin prevederile articolului 38 li!. d) din
Regulament este reglementat astfel:
"d) să notifice În scris la A NCPI, În termen de 15 zile de la aparitie, modificarea
conditiilor care au determinat
autorizarea:
modificarea
statutului
de functionare,
modificarea sediului social/secundar, modificarea structurii asociatilor, a administratorilor
sau a persoanelor fizice autorizate, a angajatilor permanenti În baza cărora a fost
autorizată persoana juridică, sanctiunile comerciale primite, starea de faliment;";
1.5. De asemenea, În contextul
normativ
al recunoaşterii
autorizării

persoanelor juridice Înfiinţate Într-un stat membru sau terţ, În condiţiile existenţei
unui tratat bilateral Încheiat Între România şi statul terţ respectiv, referitor la sediul
declarat de persoana autorizată şi Înscris pe certificatul de autorizarelrecunoaştere
a autorizării, prin prevederile art. I pc!. 46 din Ordin se modifică, inter alia, litera d) de la
alineatul (1) al articolului 24 din Regulament, cu următorul cuprins:
,,(5) Sediul Înscris pe certificatul de autorizare/recunoaştere
a autorizării este cel declarat
de persoana
juridică
autorizată.
Comunicările/convocările/verificările
dispuse
de
ANCPI/CNC/OCPI se vor face la sediul declarat de persoana juridică. Persoana juridică
autorizată are obligatia să afişeze la sediul declarat programul de lucru destinat activitătii
de relatii cu publicul. "

II. Aspecte de ordin procedural
Din prevederile regulamentare menţionate rezultă, În esenţă, că sediul Înscris pe
certificatul de autorizarelrecunoaştere a autorizării este cel declarat de persoana
fizică/juridică
autorizată,
iar comunicările/convocările/verificările
dispuse de
ANCPI/CNC/OCPI se vor face la acest sediu, precum este specificat şi În circulara mai
sus precizată a A.N.C.P.1.
Având În vedere prevederile menţionate, pentru solicitarea
schimbării
certificatului de autorizare În vederea actualizării datelor Înscrise pe acesta. inclusiv
a numelui persoanei fiziceldenumirii persoanei juridice,
persoanele fiziceljuridice
autorizate vor depune un dosar la O.C.P.1.pe raza căruia au Înregistrat sediullsediul
social actual (O.C.P.1. Suceava, pentru persoanele fizice/juridice autorizate cu
sediul/sediul social În judetul Suceava).
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Cererea pentru schimbarea certificatului
de autorizare care Însoţeşte dosarul
mai sus amintit, se va redacta conform:
- Anexei nr. 2/Modelul A la Regulament, pentru persoanele fizice, adaptat
corespunzător În ceea ce priveşte motivul solicitării, la care se vor anexa documentele
prevăzute la punctele 7 şi 8, precum şi certificatul de autorizare pentru care se solicită
schimbarea, În original;
- Anexei nr. 2/Modelul C la Regulament, pentru persoanele
juridice, adaptat
corespunzător În ceea ce priveşte motivul solicitării, la care se vor anexa documentele
prevăzute la punctele 1, 7 şi 8, precum şi certificatul de autorizare pentru care se soli cită
schimbarea, În original.
Documentele solicitate În copie vor fi certificate conform prevederilor art. 6 alin. (2)
şi art. 28 alin. (2) din Regulament.
Tariful aferent serviciului de schimbare a certificatului de autorizare pentru persoane
fiziceljuridice se va achita la O.C.P.1. pe raza căruia au Înregistrat sediullsediul social
actual (O.C.P.1. Suceava, pentru persoanele fiziceljuridice autorizate cu sediullsediul
social În judeţul Suceava), În cuanturn de 100 de lei, conform codului 2.7.9 din Anexa nr. 1
la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor
pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi
unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări
de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, cu modificările şi
completări le ulterioare (cu precizarea că, Începând de la data de 04.02.2019, intră În
vigoare Ordinul directorului general al A.N.C.P.I. nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor
pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi
instituţiile sale subordonate, iar serviciul de modificare a certificatului de autorizare este
prevăzut În anexa la acest ordin cu codul 4.1.3 şi acelaşi tarif).
Pentru situaţiile În care persoanele fizice autorizate Îşi schimbă sediul În alt
judet. cererile vor fi soluţionate de O. C. P.1. pe raza căruia persoana fizică are noul sediu,
urmând ca vechiul certificat de autorizare În original să fie Înaintat către O.C.P.1. emitent,
În vederea arhivării, conform prevederilor art. 10 alin. (4) şi art. 31 alin. (3) din
Regulament.
Dosarele depuse În vederea schimbării
certificatelor
de autorizare emise de
A.N.e.p.1. pentru persoane fiziceljuridice
vor fi transmise la A.N.C.P.1. de către O.C.P.I.,
În vederea emiterii unui nou certificat.
Dosarele se Înregistrează În registrul de evidenţă a dosarelor de autorizare, care se
completează În format analogic şi digital de către secretarul comisiei de autorizare,
conform prevederilor art. 10 alin. (2) şi art. 31 alin. (1) din Regulament.
Emiterea şi ridicarea noilor certificate de autorizare, ca urmare a solicitării de
actualiza re a datelor, se realizează conform prevederilor din Regulament.
Precum se specifică şi În circulara mai sus menţionată a A.N.C.P.I., precizăm că
valabilitatea vechiului certificat de autorizare Încetează de drept la emiterea unui nou
certificat de autorizare conform prevederilor art. 48 alin. (5) din Regulament, iar pe vechiul
certificat secretarul comisiei de autorizare va face menţiunea: "Valabilitatea certificatului de
autorizare a Încetat de la data de
:., În baza cererii nr
".
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După emiterea unui nou certificat, persoanele fizice autorizate care Îşi desfăşoară
activitatea În mod independent şi persoanele juridice autorizate au obligaţia afişării la noul
sediu declarat programul destinat activităţii de relaţii cu publicul.
Cu privire la procedura de actualizare a datelor Înscrise pe certificatele de
autorizare, persoanele fizice şi juridice autorizate vor fi informate prin orice mijloc care
asigură comunicarea (poştă, e-mail, fax etc.).
În acest context, reiterăm modificările instituite prin Ordinul directorului general al
A.N.C.P.I. cu privire la reglementarea modurilor de aducere la cunoştinţa publicului a
informaţiilor referitoare la persoanele fizice şi juridice autorizate, precum şi privitor la
actualizarea permanentă a acestor informaţii În sistemul integrat de cad astru şi
carte funciară:
- prin prevederile art. I pc!. 79 s-a modificat articolul 59 din Regulament, cu
următorul cuprins:
"Art. 59. - Lista persoanelor fizice şi juridice autorizate, sediul, datele de contact, seria
şi numărul certificatului de autorizare valabil şi sanctiunile aplicate acestora se aduc la
cunoştinţa publicului prin afişare pe site-ul ANCPI, DCPI şi la sediul acestora, după caz.";
- prin prevederile art. I pc!. 80 s-a modificat articolul 60 din regulament, cu
următorul cuprins:
"Art. 60. Secretarul comisiei de autorizare actualizează permanent informaţiile
referitoare la persoanele autorizate În sistemul integrat de cadastru şi carte funciară,
respectiv categoria sau clasa de autorizare, seria şi numărul certificatului de autorizare,
sediul, datele de contact şi sanctiunile aplicate. "

Cu deosebită consideraţie,

Mihai B "RULE
Cons..er juridic
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datelor inscrise pe certificaţele de jiilltqr~r~:
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Stimată Doamnă IStimate Domnule Director,,!
Conform prevederilor ,art. 22 alin. (2) şi alin. (5) şi art. 30

alin. (2) şi alin, (5) din

Regulamentul privind autorizarea şi recunoaşterea autorizăn7 persoanelor fizic~{şi:]uridice
'În
vederea realizării şi verificării lucrări/ar de specialitate În domeniul cadastruluj,' geoiJ.eziei şi
cartografiei pe teritoriul României (Regulament), aprobat prin OrdinuldireCto~lui;general
al

ANCPI Of. 107/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sediul inscrisp~.certifi~tul
de
autorizarelrecunoaştere a autorizării este cel declarat de persoana fizicăIpemoa.pa-juridică, iar
comunicările/convocărilelverificările dispuse de ANCPIICNCIOCPI se vor face la a'cestse<liu.
:
Având in vedere prevederile menţionate anterior persoane'efiziceljuridice~utorizate care
solicitâ schimbarea certificatului de autorizare pentru a âctualiza date.le'insctl>e .pec'acesta,
inclusiv numele persoanei fiziceldenumire firmei, vor depune un dosar laoficiulteritorialpe raza
căruia au inregistrat sediullsediu social actual.
.:
.
'.
Cererea pentrusctiirribarea certificatului de autorizare care Însoţeşte dosarul mai sus
amintit, se va redacta conform:
'
Anexei Of. 2JM~delul A la Regulament, pentru persoanele fizice, .adapta!
corespunzâtor În ceea ce priveste motivul solicitării, la care se vor anexa documerjtele
prevâzute ia punctele 7 si 8' si certificatul de autorizare pentru câre se -solicită
schimbarea, În original;
.
.
.
•
- Anexei nr. 2/Modelul C la Regulament, pentru persoanele juridice, adaptat
corespunzător În ceea ce priveşte motivul solicitării, la care se vor anexa documentele
prevăzute la punctele 1, 7, 8 şi certificatul de autorizare pentru care sesolicilă
schimbarea, În QriSinal.'
Documentele solicitate În copie vor fi certificate, potrivit prevederilor art. 6, alin. (2) şi art.
28 alin. (2) din Regulament. ,'i
Tariful aferent ser\liciului de schimbare a certificatului de autorizare p~ntru persoane
fizice/juridice se va achita la QficiUlteriloriaJşi este 100 lei, conform codului 2.7.9;:~ifl AAex". nr. 1
la Ordinului Minisferul Admiqisfraţiei şi Internelor nr. 391200.9 privind aprobarea J;arife!or pentru
-

'.

-~

serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadaslru şi Publicifafe Imobiliară' şi unităţile sale
subordonafe şi a taxei de autorizar", pentru persoanele care realizează lucrări de '!specialitate din
domeniile cadasfru/ui, geodeziei şi cartografiei, cu modificările şi comple~rile ulterioare,

(începând cu data de D4.0?2019 intră În vigoare ordinul directorului genera! al ANCPI nr.
16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Ni3ţiona/ă'deCadastru şi
Publicitate /mobiiiară şi Instituţiile sale subordonafe, unde serviciul de modificâ're certificat de
autorizare are codul 4.1.3).'
.
Pentru siluaţii1eÎn care persoanele fizice autorizate Îşi schimbă sediul in alt judet, cererile
vor fi soluţionate de oficiul teritorial pe raza căruia persoana fIZică are noul se~iu, urmând ca
vechiul certificat de autorizare În original să fie Înaintat oficiului teritorial emitent, În vederea
arhivării, conform prevederilo~ari. 10 alin. (4) şi art. 31 alin. (3).
'.
Dosarele depuse În ~ederea schimbării certificatelor de autorizare emistil de A.N.C.P.1.
pentru persoane flZice~uridide vor fi transmise ia A.N.C.P.1.de către ofiCiul terito~al, in vederea
emiterii unui nou certificat
Dosarele se inregistrează În registrul de evidenţă a dosarelor de autorizare, care se
ANCPlIStr. Splaiul lndependente~ Nr. 202 A, Etaj 1. Sedor6, Cod poştal 060022. Bucureşti,
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col1lpl~teazăÎn f(jmJatânalogic;şi,digîtal {iil către seclţ;ta1JlţQiiliş~!,'
/~;twi:if9nn,
pr~vede[Îlorart. 10alin. (2):Şi,art.31illin.Il) din Regulameri/3,':5;;;'!"'y.;;~
',<.
..E:miterlla şi ridicareilndilorcertjficatedeautorizare,:căufiri~re :l!;'~lr,~." ,.as1~~iizare a
datelor,,se, r.e~izea..z~.
c~nr?rrrl~p'reved~ril~rdin.
Re.guJaQielJî; ,L
Precizam ca valabilitateavechiului'certificatde autonzare'lnceteaza;de;âr~ptla i~m)tilrea
unui nou certificat<d~autorizilr~conform prevederilorart. i~;aliri;:lş)lar{i5jfJM~$iu!;~rtfficat,
:ecretarul comisiei de ~ut~ri4're va face menţiu,nea: ,valabÎ!it~t~~r~.eg/fg~*~~~i~(ij£i~?za,re
a
mcetat.de la.da!a de~: <,Infj,az~ ţ;er~mnr.
.
.;::;j{];;'[;l~""1ÎÎII',d"1i!,!:~;j> .
. . ~Me~ţ,on~';nJaptul ?ăf;~upaemiterea ,unuInouce~!.~~.t\e~[f,lle '.'
~~~ţ~~e~re
dilsfilşo~raaCtlVitatlla,}n1t1(jl:l\nqepilnd.ilnl
~LPil~~a.nJl~J~Il_~lc~,,~l!!g,9P:~~i
la
noulsediu dilgarat programulj;leJucrudestmat activitatiide..~!<llI1P\lpublicll
.;'iţ;:'"'' ,
.' c:;uprivire la pr9ţ;ildur~deactualizare a datelor Jnscnse~Jî~'~t~jjfl.4i~'~ '~@jrif'l[e,
persoanele fizice şi juridice amorizale vor fi informateprin ,Ciri~ mijlocat{9mi((l
(e](p'pştă"email, fax etc.).:
'C"'''';'!''''' -:efc'
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Mareela CRISTEA
Director Direcţia Gadastru şi Ge9gezie
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