
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

MINISTERUL FINANȚELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Compartimentul presă și relații publice

CERERE DE PRIMIRE ÎN AUDIENŢĂ
Subsemnatul/Subsemnata.................................................................................
....................
cu domiciliul/reşedinţa în .............................. telefon.....................,
e-mail ........................... , in calitate de ............................ reprezentant al
societatii .......................................solicit acordarea unei audienţe la Directia
Generala de Administrare a Marilor Contribuabili
Motivele pentru care solicit acordarea audientei sunt
următoarele*: …………………………………………………………………………
Faţă de cele de mai sus, vă rog să-mi aprobaţi acordarea unei audienţe la:

o Director General
o Director General Adjunct

Doresc să fiu informat cu privire la aprobarea cererii mele pe următoarele
coordonate de
contact*
.................................................................................................................
(se vor menţiona numerele de telefon, adresa de e-mail etc. la care se doreşte contactarea solicitantului).

Cererea este depusă personal/.............................................................
prin reprezentant .................................................. ................................
(se vor menţiona datele de identificare ale acestuia).

In sprijinul celor afirmate, depun urmatoarele
documente: .....................................................................................................................
Data:

Semnătura
INFORMATII:
Datele personale completate în acest formular vor fi folosite strict în scopul identificării şi înregistrării
dumneavoastră în baza de date pentru solutionarea cererii de primire în audienţă. Necompletarea datelor
în conformitate cu datele din BI/CI/Paşaport atrage după sine suspendarea programării dumneavoastră în
audienţă;
Audientele solicitate se acordă, în limitele competentelor legale atribuite institutiei, de către personal
specializat desemnat de conducerea institutiei.
In situatia în care conducerea institutiei din motive justificate nu considera necesara acordarea audientei,
cererea va fi tratată ca o petiție și se va formula răspuns scris in termen de 30 de zile, potrivit OG 27/2002.
Prin completarea cererii de audienta cu datele solicitate consideram ca a fost exprimat acordul cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Directia Generala de Administrare a Marilor
Contribuabili.
Datele vor fi utilizate doar in scopul solutionarii cererii de audienta si pot fi divulgate destinatarilor sau
tertilor in conformitate cu reglementarile legale.
Potrivit dispozitiilor Regulamentului 2016/679 al UE, privind protectia datelor cu caracter personal,
persoanele fizice urmatoarele drepturi: de acces, de rectificare, de solicitare a stergerii acestor date , de
restrictionare, de a se opune prelucrarii, de retragere a consimtamantulu, dreptul de a depune plangere
catre Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter.
Aceste drepturi pot fi exercitate prin depunerea unei cereri (personal sau transmisa prin poștă) la adresa :
Strada Lucretiu Patrascanu, nr. 10, corp A, sau la adresa de e-mail - dpodgamc@anaf.ro

REZOLUŢIE CONDUCERE DGAMC :

SE APROBĂ NU SE APROBĂ

STRUCTURA /PERSOANA DESEMNATĂ
DATA PROGRAMARE


