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Centrul Na�ional de Cartografie este operator de date cu caracter personal

ANUNT
COD 3.1.2 - Servicii pozitionare GNSS in timp real

Avand in vedere dispozitiile Ordinulului Directorului General al ANCPI nr. 16/2019 
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agen�ia Na�ională de Cadastru 
�i Publicitate Imobiliară �i institu�iile sale subordonate,  care intra in vigoare la data de 
04.02.2019, va comunicam urmatoarele cu privire la serviciile  cod 3.1.2. - Servicii 
pozitioanare GNSS in timp real:

- Modalitatile de plata sunt:
o Online -  prin sistemul de plata electronic – e-payment al ANCPI disponibil 

la adresa epay.ancpi.ro
o Prin virament bancar astfel:

 in contul Centrului National de Cartografie 
RO57TREZ701501503X017556 deschis la Trezoreria Sectorului 1 
Bucuresti, CUI 14057015, cu mentionarea Codului si Denumirii 
serviciului

- Atentie! Pentru serviciul cod 3.1.2. – Servicii de pozitionare GNSS in timp real se 
va mentiona  la momentul platii numarul de rovere pentru care solicita cont acces 
ROMPOS.

- Activarea serviciului se va furniza in termen de 1 zi  lucratoare de la data 
confirmarii incasarii contravalorii serviciului in cont . 

- In cazul platii prin virament bancar, o copie a ordinului de plata se va transmite 
prin email la adresa: plati@rompos.ro cu precizarea urmatoarelor informatii in 
mesaj:

o Numar / data document de plata
o Numarul de rovere
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