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SUCEAVA

Nr.4151/12.03.2020

Operator de date cu caracter personal nr. 794

Către: Persoane fizice autorizate, Persoane juridice autorizate
Referitor la: adresa ANCPI nr. 11752/12.03.2020

În contextul acţiunilor excepţionale întreprinse la nivel naţional şi al măsurilor
dispuse de autorităţi pentru prevenirea propagării virusului COVID-19, Agenţia
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară este obligată să efectueze
demersuri specifice pentru limitarea accesului direct al publicului în spaţiile
comune, care pot genera aglomeraţie, din incinta oficiilor de cadastru şi publicitate
imobiliară.
În consecinţă, pentru solicitarea serviciilor de cadastru şi/sau publicitate
imobiliară aveţi obligaţia să utilizaţi exclusiv procedura înregistrării on-Iine a
cererilor către oficiile teritoriale din subordinea ANCPI. Pentru toate cererile plata
va fi efectuată prin ordin de plată în conturile bancare aferente oficiilor de cadastru
şi publicitate imobiliară la care se înregistrează cererea.
La înregistrarea documentaţiilor online toate documentele vor purta
semnătură electronică calificată şi vor fi ataşate, În format

pdf, prin intermediul

sistemului informatic
e-Terra - opţiunea Încărcare fişiere. Instrucţiuni suplimentare vor fi afişate în
sistemul informatic.
Documentaţia cadastrală completă, În original, se va arhiva obligatoriu de
către persoana fizică/juridică autorizată care a Întocmit-o, aceasta urmând să fie
transmisă oficiului teritorial conform unui plan care va fi comunicat ulterior.
Precizăm faptul că cererile însoţite

de documente

fără semnătură

electronică calificată vor fi respinse.
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Documentele emise de oficiile teritoriale, cu semnătură electronică calificată,
vor fi disponibile În sistemul informatic e-Terra,
Această modalitate de lucru Îşi are suportul legal În dispoziţiile art,3 alin.(6)
din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare şi ale Regulamentului

de avizare, recepţie şi Înscriere În

evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al
ANCPI nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Cu deosebită consideraţie,
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