
INFORMARE 

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov, prin intermediul serviciilor de 
cadastru și publicitate imobiliară și a celui de autorizare, prelucrează, prin mijloace 
automatizate și manuale, date cu caracter personal în scopul:
- efectuării înregistrării drepturilor, actelor, sau faptelor juridice cu privire la 
imobile, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;
- autorizării persoanelor sau recunoașterii autorizării persoanelor fizice şi 
juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care 
aparține Spațiului Economic European.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în baza prevederilor Codului Civil, a 
Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în 
evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al 

ANCPI nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului
privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice și juridice 
române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține 
Spațiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de 
specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul 
României, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 107/2010, cu 
modificările și completările ulterioare.

Furnizarea datelor, este necesară pentru prestarea, de către oficiile teritoriale, a 
serviciilor de cadastru și/sau publicitate imobiliară pe care le-ați solicitat, precum și în 
vederea autorizări sau recunoașterii autorizării persoanelor.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate 

terților numai în condițiile prevăzute de Codul Civil, de Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra 

datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea 
acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la oficiul de 
cadastru și publicitate imobiliară. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă 

adresa justiției, în cazul în care ați suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de 
date cu caracter personal, efectuată ilegal.
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