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SUCEAVA
Nr. 6166/08.05.2015
Exemplar 1

Către: Persoane fizice autorizate,

Persoane juridice

autorizate

Referitor la: Adresa ANCPI nr. 6933/07.05.2015

Vă trimitem

pentru luare la cunoştinţă

adresa

ANCPI

nr. 6933/07.05.2015

înregistrată la aCPI Suceava cu nr. 6166/07.05.2015 cu privire la înregistrarea on-Iine a
cererilor de către persoanele juridice autorizate.

Cu deosebită consideraţie

Amalia PÎRVU
Consilier Juridic
~
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... 'Către:

- " $CTERR >CAD5
Calea Bucovinei, nr. 27 A
Câm.pulung MOldO.ven. q, Jud. Suceav
Tel: 6230311527, 0731429444
e-mail: terracad99@yahoo.com
În atentia:
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Spre ştiinţă: Oficjile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Uniunea Geodezilor din Romania
Referitor la: accesul on-Iine la e-Terra RGI
Urmarea adresei dumneaVollstră nr, 31/01,04.2015. inregistrată la Agenţia Naţională
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu nr. 6933/08.04.2015, privind Înregistrarea on-line a
cererilor de către persoanele juridice autorizate, vă comunicăm:
Documentaţiile intocmite de persoanele juridice autorizate sunt ştampilate de Către
persoana fizică autorizată care execută/verifiCă lucrarea şi de către persoana juridică
autorizată, potrivit art. 58 alin. (1) din Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 107/2010,
pentru aprobarea 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 reafizării şi verificării
lucrărilor de specialitate 1n domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cariografiei pe teritoriul
României.
La execuţia lucrărilor de specialitate, persoana fizică autorizată este cea care Îşi
asumă responsabilitatea corectitudinii Întocmirii lucrării şi corespondenţa acesteia cu
realitatea din teren, confOrm aIT. 29 plin. (1) din Qrcjin/J,JQirl?cţpr1!MG~fI~ral al ANCPI nr.
70012014, privind avizarea, recepţia şi Înscrierea În evidenţele de cadastru şi carie funciară,
aceasta aflându-se Într-un raport contraclual cu persoana juridică autorizată (contract de
munCă, prestări servicii, colaborare, asociere, etc.). Persoana fizică autorizată care
semnează ~i ştampilează documentaţia este cea care Înregistrează an-line cererea, prin
inteJTl1ediulcontului de acces (user alocat şi parolă).
rn cazul persoanei juridice autorizate, dacă executarea documentaţiei implică
colaborare Între mai multe persoane fizice autorizate, atunci lucrarea va fi semnată şi
ştampilată de persoana juridică şi de persoana fizică autorizată cu cea mai mare categorie
de autorizare.
Precizăm că sistemul infoJTl1aticintegrat de cadastru şi carte funciară este proprietatea
Statului Român, gestionează date cu caracter special, este clasificat ca sistem critic şi, ca
atare, protecţia informaţiilor şi a datelor este foarte importantă. Din aceste motive nu poate fi
aceptat accesul nesecurizat la resursele acestui sistem, aşa cum ar fi cazul În care unul
dintre reprezentanţii persoanei juridice, imposibil de identificat şi uJTl1ărit,ar primi acces la
sistem.
rn ceea ce priveşte situaţia lucrărilor realizate, confoJTl1art. 24 alin. (4) din Ordinul
Directorului General al ANCPI nr. 10712010, .persoanele fizice autorizate angajate În cadrul
ANCPlIStr, Splaiul Independentei. Nr. 202 A, Etaj 1. Soctor6. Cod poştal 060022. Bucureşti, ROMANl!\
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persdah'eior jufidice autorizate'

au.' obUgafjadaa,cOlilţ>lştiJ-r4:iifgl$tiiJI~(j(J'i3vi<iefltă-a~l.lcrăriJor'--

realizate/re(uzate. şi În..registrulde'.evide~Îă,'a /ucrărilorJr#iificate âtr.ttllcrăriledr:; specialitate
execulate În numepropfiufC{~tşi1ucrarile executatelhnulilelepeisoaJ'1eijuridice",Ja
rubrica
"Obs~waţii". Astfel, 'ra .rubrica "Observaţii" vorfi'llJenţip.năiedenl!mirea
persoan.(';ijuridice
autorizate pentru care a semnat şlştampHat lucrarea'şi'.nl!lTl*iufi:!e.qrdioeall!.lcFărlj
din
registru I persoa nei juridiceautotizate ..'Persoana juridjcăâut9liiată.\ltifa~dEtas.erhenea,
menţiuni la rubrica "Observaţi(din regjstrt)ldeeviden1ă\l.lq~r~rirqrre~jiz#te/r~fuZşţe, privind
prenumele şi numele persoanei fizice Care semnatşiŞtâhipHaj'IJcrateaŞi
<t1l:1mărulde

a

ordihe"31lucrării.din registrele persoanei fizlqe autOriiate'..................
. . " .•............
Precizăm faptul că, răspunderea disciplinarăap~rsoaf!eIClrJuridiceautorlzateeste
angajată pentru faptele .prJ)prll, precum. şi' pentruact~Î~.~~y~rşiJ~.depersqanelefizice
autorizate angajate,. insă răspunderea' disciplinară a.pE:i's~~nel'fiziceşau juridice: autorizate
nu eXClude celelafle forme de răspundere juridică, (;onfomi<PfeVed.erilorart39alin.(2)
şi
art 46 alin. (1) din OrdimJiOfrecţqrultii General al ANCPlnr:10712(HO,maisus menţionat
Cu deosebită consideraţi&,
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Victor Adrian GRIGO~I':$(;U..

Director Directia Cadastruşfti~c1l!Î~ie
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