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Către: OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

În atenţia: DoamneilDomnului Director

Spre ştiinţă: Preşedintelui Comisiei de Autorizare

Stimată Doamnă/Domnule Director,

Referitor la Regulamentu/ privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării
persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale
unui stat care aparţine Spaţiului Economic European În vederea realizării şi verificării
lucrărilor de specialitate În domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul
României, aprobat prin Ordinul nr. 107/29.03.2010 al Directorului General al Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicat În Monitorul Oficial, Partea I nr.
231/13.04.2010, vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 54, alin. 4 din Regulament "Persoanele fizice
autorizate de ANCPIIOCPI anterior anului 2007, În temeiul Regulamentului privind
autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de
specialitate În domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României,
aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 538/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, sunt obligate ca În termen de 8 luni de la intrarea În vigoare a
prezentului regulament să Îşi reÎnnoiască certificatul de autorizare şi ştampila, prin
depunerea unui nou dosar de autorizare care să conţină certificatul vechi şi
ştampila, cu plata tarifelor legale, fără reexaminare".

Persoanele fizice autorizate de OCPI anterior anului 2007, precum şi persoanele
fizice autorizate de ANCPI care au obţinut certificatul de autorizare În categoria de lucrări
8 şi/sau C, vor depune dosarul de schimbare a certificatului de autorizare la oficiul
teritorial din judeţul În care Îşi au domiciliul.

Persoanele fizice autorizate de ANCPI categoria A sau D, vor depune dosarele de
schimbare a certificatului de autorizare la ANCPI.

În vederea obţinerii noului certificat de autorizare, persoana fizică va prezenta
dosarul de schimbare a certificatului de autorizare la ANCPI sau OCPI, după caz.

Dosarul va conţine vechiul certificat de autorizare, ştampila şi toate documentele
menţionate la art. 6 din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 107/29.03.2010 al
Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Cu deosebită consideraţie
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