
 

RECOMANDĂRI  

ÎN PROCESUL DE OBȚINERE A ACCESULUI LA SETURILE DE DATE ȘI INFORMAȚII DIN 

SISTEMUL INFORMATIC DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ AL ANCPI 

 
 

I. Pentru solicitările din partea reprezentantului legal al diferitelor entități/asociații 
profesionale din care face parte utilizatorul, trebuie să transmiteți la ANCPI următoarele 
documente: (link descărcare documente în format editabil) 
 

1.    Cerere de acces din partea reprezentantului legal al entității/asociației profesionale 
din care face parte utilizatorul - Anexa nr. 1 la ODG 813/2022;  

 
2.    Lista persoanelor desemnate pentru care urmează să se acorde dreptul de acces la 

informațiile gestionate de sistemul informatic, cu următoarele date: numele, 
prenumele, cod numeric personal, calitatea deținută în cadrul entității (funcția), adresa 
de corespondență, adresa de email și numărul de telefon;  

 
Cererea și lista vor fi semnate de reprezentantul legal al entității/asociației profesionale. 

3.    Angajamentul de confidențialitate și de respectare a condițiilor - Anexa nr. 2 la ODG 
nr. 813/2022,  formularul trebuie semnat de fiecare persoană pentru care se solicită 
accesul la sistemul informatic; 

 
4.    Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal - Anexa nr. 3 la ODG nr. 

813/2022, formularul trebuie semat de fiecare persoană pentru care se solicită accesul 
la sistemul informatic; 

 
II. Pentru solicitările individuale trebuie sa transmiteți la ANCPI următoarele documente: 

(link descărcare documente în format editabil) 
 

1.        Cerere de acces individuală - Anexa nr. 1.1 la ODG 813/2022; 
 
2.       Angajamentul de confidențialitate și de respectare a condițiilor - Anexa nr. 2 la 

ODG 813/2022; 
 
3.       Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal - Anexa nr. 3 la ODG 

813/2022; 
 
 

 În toate cazurile, având în vedere faptul că potrivit art. 2 alin. 4 din ODG 813/2022, 
accesul la seturile de date și informații gestionate de sistemul informatic al ANCPI se acordă 
cu condiția deținerii semnăturii electronice bazate pe un certificat calificat, recomandăm ca 
fiecare persoană pentru care se solicită accesul la sistemul informatic, să semneze 
formularele cu semnătură electronică calificată. 

 Pentru activarea contului de utilizator este necesară furnizarea codului numeric 
personal. 

 După completarea documentelor, transformarea acestora în format PDF și semnarea 
electronică, vă rugăm să le transmiteți la adresa de email relatiicupublicul@ancpi.ro, în 
vederea înregistrării acestora. 

      Pentru lămuriri, întrebări legate de completarea, semnarea, eligibilitate, etc ne puteți 
contacta la adresa de email di@ancpi.ro. 
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