MINISTERUL FINANŢELOR
Agen ţia Na ţională de
Administrare Fiscal ă
Directia Generala de Administrare a
Marilor Contribuabili
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*
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).

In sprijinul celor afirmate, depun urmatoarele
documente: ............................................................................................................................................................................
............. ...........................................................................................................................................
Data˙*:
Semnătura*
INFORMATII:

Audientele solicitate se acordă, în limitele competentelor legale atribuite institutiei, de către personalul
specializat,desemnat de conducerea institutiei.
Informarea cu privire la acordarea audientei si data programată se realizează de către reprezentanti ai
Compartimentului presă și relații publice.
Completarea si semnarea formularului tipizat de cerere de primire in audienta, reprezinta acordul
dumneavoastră pentru ca datele cu caracter personal să fie prelucrate de către Directia Generala de
Administrare a Marilor Contribuabili, în scopul solutionării cererii de primire în audientă.
Cererea poate fi depusa prin intermediului formularului de contact elctronic, link: https://www.anaf.ro/asistpublic/
Datele pot fi divulgate destinatarilor sau tertilor numai în conformitate cu dreptul U.E. sau cu dreptul intern.
Potrivit dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679, privind protectia persoanelor fizice, în ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, beneficiati de dreptul de
acces, de rectificare, de stergere a datelor cu caracter personal, dreptul de restrictionare a prelucrării, dreptul
de a vă opune prelucrării, dreptul de a vă retrage consimtământul în orice moment, precum si dreptul de a
depune plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Exercitarea drepturilor o puteti face printr-o cerere depusă personal sau trimisă prin postă Directiei Generale
de Administrare a Marilor Contribuabili la adresa: Strada Lucretiu Patrascanu, nr. 10, corp A, sector 3,
Bucuresti, sau la adresa de e-mail: dpo.dgamc@anaf.ro.

Documentul contine date cu caracter personal protejate conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679

_

___________________________

REZOLUŢIE CONDUCERE :
SE APROBĂ
STRUCTURA /
PERSOANA DESEMNATĂ

NU SE

APROBĂ

DATA PROGRAMĂRII AUDIENTEI

Cererea/ solicitarea care contine elementele obligatorii * mentionate in formular, se poate transmite prin intermediului
formularului de contact electronic sau la adresa de e-mail presadgamc@anaf.ro/posta/registratura institutiei. Audienta poate fi
solicitata si telefonic la numarul de telefon 021-408.94.08, in conditiile completarii ulterioare a cererii.

