.-f

,~
~
OFlC[l.'L DE C..••
DASTRll
ŞI PUDI,I(;ITATE
IMllB1I,IAKA,

SUCEAVA
Nr.10412/08.08.2016
Către: Persoane fizice autorizate, Persoane juridice autorizate
Referitor la: Adresa ANCPI nr. 15943/05.08.201~

Având În vedere adresa

ANCPI nr. 15943/05.08.2016

Înregistrată la OCPI

Suceava cu nr. 10412/8.08.2016 cu privire la actualizarea/completarea datelor de contact
ale persoanelor fizice autorizate, datorată faptului că este in curs de implementare e-Terra
3, vă comunicăm că pentru acordarea accesului on-Iine pentru Înregistrarea cererilor este
necesară furnizarea de credenţiale(user şi parolă) pentru persoanele fizice autorizate.
Furnizarea credenţialelor este condiţionată de existenţa in aplicaţia informatică care
gestionează datele referitoare la p.f.a. a unei adrese de e-mail valide şi a unui număr de
telefon de contact.
Astfel, pentru a preÎntâmpina eventualele probleme legate de depunerea on-line a
cererilor, vă solicităm să vă verificaţi datele de contact afişate pe pagina web a
A.N.C.P.I.(www.ancpLro), la secţiunea Autorizaţi şi in situaţia in care acestea nu sunt
complete sau nu mai sunt de actualitate, să depuneţi in cel mai scurt timp posibil o
solicitare de actualizare/completarea datelor.
În cazul in care se solicită actualizarea/completarea adresei de e-mail şi a
numărului de telefon, se va depune la O.C.P.1. o cerere semnată şi ştampilată de
persoana fizică autorizată. Dacă se solicită şi actualizarea adresei de domiciliu, cererea va
fi Însoţită de o copie a actului de identitate.
Precizăm faptul că adresa de e-mail a unei persoane fizice autorizate trebuie să fie
unică la nivelul aplicaţiei informatice care gestionează ~ei~oare
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Cu deosebită consideraţie,
DIRECTOR,

la persoanele
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autorizate.
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Vasile MOCANU
Amalia PÎRVU
Consilier Juridic
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Telefon: (0230) 5233 17; (0230) 52 19 11; Fax: (0330) 10 11 60; e-mail; sv@ancpi.ro; www.ancpi.ro
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