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Serviciul Cadastru 

CERERE ELIBERARE PLANURI 
 
 

 Subsemnatul (a) _____________________________________________ domiciliat (ă) în 

localitatea _____________________, str. ____________________________________, nr. ____, 

bl. ___, sc. __, et. __, ap. ___, sector/județ_______________, telefon _____________________, 

e-mail ___________________________________________________, solicit  hărţi şi planuri 

cadastrale şi topografice ( cod serviciu 1.2.1). 

la scara:    1:500       în format:   analogic (format hârtie)       
              1:2000     digital (fișier .pdf semnat electronic) 
 

Comunicarea se va putea efectua doar prin una dintre modalitățile de mai jos: 
 
 

Poștă  Ghișeu OCPI  E-mail  Electronic în sistemul E-terra 
 
 
 

Pentru imobilul situat la adresa din str. …...………...........…………....…………….………., nr. …..…, 

bl. ………, sc. ………., sector ……......, Bucureşti, identificat cu număr cadastral ….......…………… 

Planurile îmi sunt necesare pentru: ……………………………….........…………………………………………………… 

La prezenta cerere anexez următoarele: ……………………………………………………………………………………… 

 
Solicit planurile în regim:          NORMAL 
 

                         URGENȚĂ 

Data           Semnătura 
 
 
 
 

Prin semnarea prezentei cereri mă oblig să respect dispozițiile Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei nr. 
95/46/CE în sensul nedivulgării informațiilor cu cararcter personal despre care am luat cunoștință.   
  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, 
prenume, serie şi număr act de identitate, cod numeric personal, adresă poştală etc. 
  Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competenţelor legale privind 
evidenţele de cadastru şi carte funciară şi pot fi comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin acte normative (Codul civil, Codul de 
procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor sau altor autorităţi publice, 
în condiţiile legii. În acest sens vă informăm şi vă asigurăm că am luat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea 
datelor dumneavoastră.  
  În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), dar şi 
pentru orice alte informaţii suplimentare legate de protecţia datelor cu caracter personal vă puteţi adresa responsabilului cu 
protecţia datelor, la adresa rpd_bucuresti@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon 0374488101/163. 
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