
ORDIN                107 29/03/2010 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ORDIN nr. 107 din 29 martie 2010
pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea  sau recunoa şterea autoriz ării 
persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniu nii 
Europene sau ale unui stat care apar Ńine Spa Ńiului Economic European în vederea 
realiz ării şi verific ării lucr ărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al 
geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României
EMITENT:     MINISTERUL ADMINISTRAłIEI ŞI INTERNELOR - AGEN łIA NA łIONALĂ DE 
CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIAR Ă 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 13 aprilie 2010  

    Având în vedere prevederile art. 6 din Ordonan Ńa Guvernului nr. 10/2000  
privind desf ăşurarea activit ăŃii de realizare şi de verificare a lucr ărilor de 
specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei de c ătre 
persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României, aprob at ă cu 
modific ări şi complet ări prin Legea nr. 795/2001 ,
    în temeiul art. 9 alin. (5) din Hot ărârea Guvernului nr. 1.210/2004  privind 
organizarea şi func Ńionarea Agen Ńiei Na Ńionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliar ă, republicat ă, cu modific ările ulterioare

    directorul general al Agen Ńiei Na Ńionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliar ă emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprob ă Regulamentul privind autorizarea sau recunoa şterea autoriz ării 
persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniu nii 
Europene sau ale unui stat care apar Ńine Spa Ńiului Economic European în vederea 
realiz ării şi verific ării lucr ărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al 
geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, prev ăzut în anexa care face 
parte integrant ă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    Directorul general al Agen Ńiei Na Ńionale
                     de Cadastru şi Publicitate Imobiliar ă,
                                 Mihai Busuioc

    Bucure şti, 29 martie 2010.
    Nr. 107.

    ANEX Ă

                                   REGULAMENT
               privind autorizarea sau recunoa şterea autoriz ării
        persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru
              al Uniunii Europene sau ale unui stat  care apar Ńine
        Spa Ńiului Economic European în vederea realiz ării şi verific ării
              lucr ărilor de specialitate în domeniul cadastrului,
             al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României

    CAP. I
    Dispozi Ńii generale

    ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabile şte cadrul legal pentru autorizarea sau 
recunoa şterea autoriz ării persoanelor fizice şi juridice care pot s ă realizeze şi 
să verifice lucr ări de specialitate.
    (2) În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnifica Ńii:
    a) persoan ă fizic ă - cet ăŃean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al 
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unui stat care apar Ńine Spa Ńiului Economic European, luat individual, în calita te 
de subiect de drept civil, fiind titularul unor dre pturi şi obliga Ńii ce 
alc ătuiesc con Ńinutul raportului juridic civil;
    b) persoan ă juridic ă - entitate care are sediul social în unul dintre s tatele 
membre ale Uniunii Europene sau ale Spa Ńiului Economic European, reprezentat ă de 
una sau mai multe persoane fizice, constituit ă cu respectarea cerin Ńelor legale 
de fond şi de form ă, de sine st ăt ătoare, ce are un patrimoniu distinct, în scopul 
desf ăşur ării unei activit ăŃi specifice, cu toate drepturile şi obliga Ńiile ce 
decurg din aceasta;
    c) lucr ări de specialitate - lucr ări în domeniul cadastrului, al geodeziei şi 
al cartografiei.
    (3) Calitatea de persoan ă autorizat ă se ob Ńine prin emiterea de c ătre Agen Ńia 
NaŃional ă de Cadastru şi Publicitate Imobiliar ă, identificat ă în continuare prin 
abrevierea ANCPI, sau de c ătre oficiile de cadastru şi publicitate imobiliar ă, 
identificate în continuare prin abrevierea OCPI, a certificatului de autorizare, 
act ce dovede şte competen Ńa tehnic ă şi însu şirea reglement ărilor legale în 
vigoare a persoanelor fizice şi juridice care pot s ă realizeze şi s ă verifice 
lucr ări de specialitate.
    (4) Lucr ările de specialitate realizate de c ătre persoanele autorizate 
potrivit prevederilor prezentului regulament, ştampilate de executant, nu pot fi 
utilizate decât dac ă sunt recep Ńionate de ANCPI sau OCPI, dup ă caz, potrivit 
reglement ărilor în vigoare.
    ART. 2
    (1) Realizarea lucr ărilor de specialitate cuprinde executarea opera Ńiunilor 
de teren şi de birou, întocmirea documentelor tehnice care co mpun lucrarea, 
asumarea responsabilit ăŃii corectitudinii datelor şi a documentelor grafice şi 
textuale prin semn ătur ă şi ştampil ă, precum şi prezentarea acestora la ANCPI sau 
OCPI, dup ă caz, pentru recep Ńie.
    (2) Verificarea lucr ărilor const ă în executarea opera Ńiunilor de verificare 
la teren şi la birou, conform Regulamentului de avizare, veri ficare şi recep Ńie a 
lucr ărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al 
topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei şi asumarea r ăspunderii cu 
privire la corectitudinea lucr ării verificate.
    ART. 3
    (1) Autorizarea are ca scop asigurarea premisel or pentru desf ăşurarea 
activit ăŃilor de specialitate în condi Ńiile îndeplinirii cerin Ńelor tehnice şi 
calitative prev ăzute în regulamentele, instruc Ńiunile şi normele tehnice 
elaborate de ANCPI.
    (2) Prin autorizare se atest ă capacitatea tehnico-profesional ă a persoanelor 
fizice sau juridice s ă execute lucr ări de specialitate recunoscute oficial şi 
destinate a fi preluate în baza de date cadastrale şi în fondul na Ńional de 
geodezie şi cartografie.
    (3) Atestarea capacit ăŃii tehnico-profesionale se realizeaz ă prin verificarea 
nivelului de preg ătire profesional ă şi a posibilit ăŃilor tehnice de executare a 
lucr ărilor de specialitate ale persoanelor fizice şi juridice care solicit ă 
autorizarea.
    (4) Ori de câte ori se înscrie identitatea unei  persoane fizice în lucr ările 
de specialitate, numele se înscrie cu toate literel e mari, iar prenumele numai cu 
prima liter ă mare, precum şi ini Ńiala tat ălui cu liter ă mare.

    CAP. II
    Autorizarea şi recunoa şterea autoriz ării persoanelor fizice

    ART. 4
    (1) Autorizarea persoanelor fizice se solicit ă şi se acord ă pentru una dintre 
categoriile A, B, C, D sau E.
    (2) Persoanele fizice autorizate în categoria A  pot executa urm ătoarele 
tipuri de lucr ări de specialitate:
    a) cele prev ăzute la alin. (3) şi (4);
    b) proiectarea şi realizarea re Ńelelor de sprijin pentru lucr ările de 
specialitate;
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    c) proiectarea şi realizarea lucr ărilor de cadastru general;
    d) realizarea şi actualizarea h ăr Ńilor.
    (3) Persoanele fizice autorizate în categoria B  pot executa urm ătoarele 
tipuri de lucr ări de specialitate:
    a) cele prev ăzute la alin. (4);
    b) întocmirea planurilor de situa Ńie necesare studiilor şi proiectelor din 
domeniul construc Ńiilor, al urbanismului, al amenaj ării teritoriului, delimitarea 
unit ăŃilor-administrativ teritoriale;
    c) executarea m ăsur ătorilor necesare realiz ării sau actualiz ării sistemelor 
informa Ńionale specifice domeniului de activitate;
    d) întocmirea documenta Ńiilor topografice privind stabilirea şi evaluarea 
terenurilor aflate în patrimoniul societ ăŃilor comerciale cu capital de stat, 
potrivit legii;
    e) executarea m ăsur ătorilor şi a lucr ărilor tehnice necesare întocmirii 
documenta Ńiilor privind exproprierea pentru utilitate public ă;
    f) proiectarea şi realizarea re Ńelelor de îndesire pentru lucr ări de 
specialitate;
    g) trasarea şi materializarea pe teren a limitelor imobilelor şi a 
construc Ńiilor.
    (4) Persoanele fizice autorizate în categoria C  pot executa urm ătoarele 
tipuri de lucr ări de specialitate:
    a) întocmirea planurilor de amplasament şi delimitare;
    b) întocmirea planurilor de situa Ńie necesare studiilor de prefezabilitate 
sau fezabilitate de interes local;
    c) întocmirea planurilor parcelare;
    d) întocmirea documenta Ńiilor de scoatere sau reintroducere din circuitul 
agricol a terenurilor;
    e) executarea lucr ărilor topografice necesare punerii în posesie a 
titularilor prev ăzuŃi de legile fondului funciar.
    (5) Persoanele fizice autorizate în categoria D  pot executa urm ătoarele 
tipuri de lucr ări de specialitate:
    a) executarea şi verificarea, în cadrul procesului de control inte rn al 
calit ăŃii, a lucr ărilor din categoria A;
    b) proiectarea, executarea şi completarea re Ńelelor geodezice de referin Ńă;
    c) proiectarea şi realizarea lucr ărilor de fotogrammetrie.
    (6) Persoanele fizice autorizate în categoria E  pot executa lucr ări de 
specialitate numai la nivelul unit ăŃilor administrativ-teritoriale la care sunt 
angajate. Lucr ările pe care le pot executa sunt: planuri parcelare , planuri de 
situa Ńie pentru studii de prefezabilitate şi/sau fezabilitate şi pentru re Ńele 
edilitare locale.
    (7) ANCPI/OCPI, dup ă caz, organizeaz ă gratuit, la cerere, programe de 
preg ătire profesional ă cu angaja Ńii unit ăŃilor administrativ-teritoriale, în 
vederea autoriz ării în categoria E.
    (8) Oricare dintre persoanele autorizate în cat egoriile A-D poate fi angajat ă 
în structura func Ńional ă a serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultur ă 
al unit ăŃii administrativ-teritoriale pentru executarea lucr ărilor prev ăzute la 
alin. (6), precum şi pentru cele necesare procedurii succesorale. Lucr ările de 
specialitate executate de c ătre aceste persoane se fac numai în numele şi pe 
seama autorit ăŃii executive.
    (9) Niciuna dintre persoanele prev ăzute la alin. (6) şi (8) nu poate executa 
nicio lucrare de specialitate în nume propriu.
    ART. 5
    Pot solicita autorizarea persoanele fizice care  îndeplinesc condi Ńiile de 
studii şi de vechime stabilite pentru una dintre categoriil e A, B, C, D sau E, 
prev ăzute în anexa nr. 1.
    ART. 6
    În vederea ob Ńinerii autoriz ării, persoana fizic ă, cet ăŃean român, prezint ă 
un dosar de autorizare la ANCPI sau OCPI, dup ă caz, care cuprinde urm ătoarele 
documente:
    a) cerere-tip pentru autorizare, conform anexei  nr. 2;
    b) curriculum vitae, conform anexei nr. 3;

Pagina 3



ORDIN                107 29/03/2010 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    c) list ă a lucr ărilor de specialitate realizate şi a celor la care a 
participat, specificând: denumirea lucr ării, zona în care aceasta este amplasat ă, 
perioada de execu Ńie, suprafa Ńa aproximativ ă a lucr ării, tipul lucr ării;
    d) diplome de studii, titluri ştiin Ńifice, cursuri de preg ătire şi 
perfec Ńionare;
    e) documente de atestare a experien Ńei profesionale, cum ar fi: carnet de 
muncă actualizat, vizat pentru conformitate, adeverin Ńe, astfel încât s ă poat ă fi 
f ăcut ă echivalarea cu categoriile de autorizare prev ăzute la art. 4;
    f) certificat de cazier judiciar, în copie;
    g) certificat de cazier fiscal, în copie;
    h) chitan Ńă pentru plata taxei de autorizare, în copie;
    i) copie de pe buletinul de identitate sau de p e cartea de identitate, dup ă 
caz.
    ART. 7
    (1) În vederea recunoa şterii autoriz ării, cet ăŃenii unui stat membru al 
Uniunii Europene sau ai unui stat care apar Ńine Spa Ńiului Economic European depun 
la ANCPI un dosar cu urm ătoarele documente:
    a) cerere pentru recunoa şterea autoriz ării;
    b) copie de pe cartea de identitate sau de pe p aşaport, valabile;
    c) curriculum vitae, conform anexei nr. 3;
    d) copii ale diplomelor, ale certificatelor sau  ale titlurilor care atest ă 
preg ătirea profesional ă în domeniul de specialitate, recunoscute în condi Ńiile 
Legii nr. 200/2004  privind recunoa şterea diplomelor şi calific ărilor profesionale 
pentru profesiile reglementate din România, cu modi fic ările şi complet ările 
ulterioare, înso Ńite de documentul privind curicula şcolar ă şi stagiile efectuate 
în timpul form ării profesionale;
    e) documente de atestare a experien Ńei profesionale, astfel încât s ă poat ă fi 
f ăcut ă echivalarea cu categoriile de autorizare prev ăzute la art. 5;
    f) certificat de cazier judiciar sau alt docume nt echivalent, în copie, emis 
conform prevederilor legale ale statului membru ale  Uniunii Europene sau al unui 
stat care apar Ńine Spa Ńiului Economic European;
    g) chitan Ńă pentru plata taxei de autorizare, în copie;
    h) certificat de cazier fiscal, în copie;
    i) list ă cu lucr ările de specialitate realizate şi a celor la care a 
participat, cuprinzând: denumirea lucr ării, zona în care aceasta este amplasat ă, 
perioada de execu Ńie, suprafa Ńa aproximativ ă a lucr ării, tipul lucr ării.
    (2) Documentele prev ăzute la alin. (1) trebuie s ă fie înso Ńite de o traducere 
în limba român ă, efectuat ă de un traduc ător autorizat de Ministerul Justi Ńiei, 
sau de o traducere oficial ă echivalent ă.
    (3) Cet ăŃenii unui stat membru al Uniunii Europene ori ai un ui stat care 
apar Ńine Spa Ńiului Economic European trebuie s ă îndeplineasc ă acelea şi condi Ńii 
solicitate cet ăŃenilor români în vederea autoriz ării.
    ART. 8
    (1) Persoanele fizice care apar Ńin unui stat membru al Uniunii Europene sau 
unui stat component al Spa Ńiului Economic European pot solicita recunoa şterea 
documentului prin care se autorizeaz ă executarea de lucr ări de specialitate, sub 
rezerva efectu ării unui stagiu de preg ătire cu durata între o lun ă şi 6 luni; în 
perioada stagiului persoana fizic ă are obliga Ńia s ă realizeze, în colaborare cu 
persoane fizice sau juridice autorizate s ă desf ăşoare lucr ări de specialitate pe 
teritoriul României, cel pu Ńin o lucrare de tipul şi complexitatea celor pentru 
care solicit ă recunoa şterea autoriz ării.
    (2) La sfâr şitul perioadei de stagiu solicitantul depune lucrar ea de 
specialitate executat ă pe teritoriul României la ANCPI, recep Ńionat ă, în 
prealabil, de c ătre OCPI sau ANCPI, dup ă caz.
    (3) Se excepteaz ă de la prevederile alin. (1) solicitan Ńii care demonstreaz ă 
prin documente c ă au realizat pe teritoriul României, direct sau în colaborare cu 
persoane fizice ori juridice autorizate, cel pu Ńin o lucrare din categoria de 
lucr ări de specialitate pentru care solicit ă autorizarea.
    (4) Comisia de autorizare din cadrul ANCPI anal izeaz ă dosarul depus şi 
lucrarea de specialitate întocmit ă în perioada stagiului şi dispune echivalarea 
documentului de autorizare.
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    (5) În cazul în care solicitantul nu îndepline şte condi Ńiile minime pentru 
încadrarea într-o categorie de autorizare, conform prevederilor prezentului 
regulament, comisia de autorizare dispune, motivat,  respingerea echival ării 
autoriz ării. Solicitantul este informat în scris asupra mot ivului respingerii.
    ART. 9
    (1) Sunt autorizate la cerere, f ăr ă examinare, cu plata taxei legale pentru 
categoria D, persoanele fizice române care au studi i universitare de licen Ńă în 
specialit ăŃile geodezie, topografie sau cadastru şi care îndeplinesc cel pu Ńin 
una dintre urm ătoarele condi Ńii:
    a) au titlul de doctor în domeniul ştiin Ńelor inginere şti în oricare dintre 
specialit ăŃile: geodezie, cartografie, cadastru, topografie, f otogrammetrie sau 
teledetec Ńie;
    b) au atestat de cercet ător ştiin Ńific principal, gradul 1, consilier 
categoria A, clasa I, gradul 1, expert categoria A,  clasa 1, gradul 1, inginer 
gradul 1, inginer proiectant gradul IA, cartograf g radul 1, cu o vechime în 
domeniile de specialitate de minimum 10 ani.
    (2) Pentru autorizare, persoanele prev ăzute la alin. (1) trebuie s ă depun ă un 
dosar conform prevederilor art. 6.
    ART. 10
    (1) Dosarele de autorizare pentru categoriile A  şi D se depun la sediul 
ANCPI, iar pentru categoriile B, C şi E, la sediul OCPI.
    (2) Eviden Ńa dosarelor de autorizare se Ńine într-un registru special 
destinat acestui scop.
    (3) Dosarele de autorizare, indiferent de deciz ia comisiei de autorizare, de 
admitere sau de respingere a solicit ării, r ămân în arhiva ANCPI, respectiv a 
OCPI.
    (4) Secretarul comisiei de autorizare r ăspunde de registrul de eviden Ńă a 
dosarelor de autorizare, precum şi de integralitatea şi arhivarea acestora.
    ART. 11
    (1) Activitatea de autorizare a persoanelor fiz ice este organizat ă şi 
coordonat ă de ANCPI pentru toate categoriile de lucr ări de specialitate.
    (2) Autorizarea persoanelor fizice care solicit ă categoria B, C şi E este 
organizat ă numai de OCPI din jude Ńul în care solicitantul î şi are domiciliul 
fiscal.
    ART. 12
    (1) Autorizarea persoanelor fizice pentru categ oriile de lucr ări A şi D se 
face de c ătre ANCPI prin comisia de autorizare.
    (2) Prin ordin al directorului general al ANCPI  se numesc comisia de 
autorizare şi comisia de solu Ńionare a contesta Ńiilor cu privire la rezultatele 
examenului de autorizare.
    (3) Comisia de autorizare este constituit ă la nivelul ANCPI din speciali şti 
în domeniul cadastrului, al geodeziei sau al cartog rafiei şi este format ă din 
pre şedinte, 6 membri, dintre care unul va fi desemnat s upleantul pre şedintelui, 
şi 3 membri suplean Ńi.
    (4) În cazul imposibilit ăŃii particip ării la şedin Ńele comisiei de autorizare 
a unui membru titular, pre şedintele comisiei convoac ă unul dintre membrii 
suplean Ńi.
    (5) Membrul supleant particip ă cu drepturi depline la lucr ările comisiei de 
autorizare, în absen Ńa membrului titular pe care îl înlocuie şte.
    (6) Comisia de autorizare se întrune şte legal în prezen Ńa a 5 membri.
    (7) Secretariatul comisiei de autorizare este a sigurat de o persoan ă din 
structura func Ńional ă a ANCPI, numit ă de directorul general al ANCPI.
    (8) În vederea constituirii comisiei de autoriz are, Direc Ńia de cadastru 
stabile şte o list ă cu cel pu Ńin 9 speciali şti în domeniile de specialitate, care 
se bucur ă de prestigiu profesional şi de autoritate moral ă.
    (9) Comisia de solu Ńionare a contesta Ńiilor se constituie, când este cazul, 
în urma sus Ńinerii examenului de autorizare, din 3 speciali şti în domeniul 
cadastrului, al geodeziei, al topografiei şi al cartografiei, al Ńii decât cei din 
comisia de autorizare.
    ART. 13
    (1) Autorizarea în categoriile de lucr ări B, C şi E se face de c ătre comisia 
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de autorizare, organizat ă la nivelul OCPI. Componen Ńa comisiei este stabilit ă 
prin ordin al directorului general al ANCPI, la pro punerea directorului OCPI, cu 
avizul consultativ al Direc Ńiei de cadastru.
    (2) Comisia de autorizare a OCPI este compus ă din pre şedinte, 4 membri, 
dintre care unul va fi desemnat supleantul pre şedintelui şi 2 membri suplean Ńi.
    (3) Prevederile art. 12 alin. (4) şi (5) se aplic ă în mod corespunz ător.
    (4) Comisia de autorizare se întrune şte legal în prezen Ńa a cel pu Ńin 3 
membri.
    (5) În vederea constituirii comisiei de autoriz are la nivelul OCPI, Serviciul 
de cadastru stabile şte o list ă cu cel pu Ńin 4 speciali şti în domeniul 
cadastrului, al geodeziei, al topografiei şi al cartografiei care se bucur ă de 
prestigiu profesional şi de autoritate moral ă. Din comisia de autorizare fac 
parte, obligatoriu, inginerul- şef, registratorul- şef şi o persoan ă fizic ă 
autorizat ă, care se bucur ă de prestigiu moral şi profesional, cu domiciliul 
fiscal în jude Ńul respectiv.
    (6) Secretariatul comisiei de autorizare este a sigurat de o persoan ă din 
structura func Ńional ă a OCPI, numit ă de directorul OCPI.
    (7) Comisia de solu Ńionare a contesta Ńiilor se constituie prin decizie a 
directorului OCPI, când este cazul, în urma sus Ńinerii examenului de autorizare; 
comisia de solu Ńionare a contesta Ńiilor este constituit ă din 3 speciali şti în 
domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei şi al cartografiei, al Ńii 
decât cei din comisia de autorizare.
    ART. 14
    (1) Mandatul fiec ărei comisii de autorizare este de 2 ani.
    (2) O persoan ă nu poate fi membr ă în acela şi mandat în mai mult de dou ă 
comisii de autorizare.
    (3) Componen Ńa comisiei de autorizare se poate modifica, prin or din al 
directorului general al ANCPI, cu respectarea preve derilor art. 12 şi 13, în 
cazuri bine justificate.
    (4) În exercitarea atribu Ńiilor sale comisia de autorizare adopt ă decizii cu 
votul majorit ăŃii membrilor prezen Ńi; în caz de paritate de voturi, votul 
pre şedintelui este decisiv.
    ART. 15
    (1) Componen Ńa dosarelor de autorizare este verificat ă de secretarul comisiei 
de autorizare, care întocme şte listele cu solicit ările primite, comunic ă 
solicitan Ńilor data de examinare stabilit ă de pre şedinte şi convoac ă membrii 
comisiei, prin dispozi Ńie a pre şedintelui comisiei de autorizare.
    (2) Secretarul prezint ă comisiei de autorizare dosarele persoanelor fizice  
sau juridice solicitante.
    (3) Membrii comisiei de autorizare sunt convoca Ńi prin dispozi Ńie a 
pre şedintelui ori de câte ori este nevoie, astfel încât  dosarele de autorizare s ă 
fie solu Ńionate în mod operativ.
    ART. 16
    (1) Înainte de programarea candida Ńilor la proba practic ă/scris ă, comisia de 
autorizare analizeaz ă dosarele prezentate şi decide:
    a) admiterea dosarului;
    b) solicitarea depunerii şi a altor documente;
    c) respingerea dosarului.
    (2) Şedin Ńele comisiei de autorizare se consemneaz ă în procese-verbale ale 
şedin Ńelor.
    (3) În situa Ńia prev ăzut ă la alin. (1) lit. b), dosarul poate fi completat o  
singur ă dat ă, în termen de 30 de zile de la primirea adresei pr in care se 
solicit ă completarea.
    (4) În cazul necomplet ării la termen sau al complet ării necorespunz ătoare, 
dosarul se respinge.
    (5) În cazul respingerii dosarului de autorizar e sau al nepromov ării 
examenului de autorizare, taxa nu se restituie.
    ART. 17
    (1) Examenul de autorizare const ă în dou ă probe: o prob ă scris ă şi o prob ă 
practic ă/interviu, în func Ńie de categoria de autorizare solicitat ă.
    (2) Promovarea examenului se va face cu nota mi nim ă 7, rezultat ă din media 
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aritmetic ă a notelor ob Ńinute la cele dou ă probe, nota minim ă de promovare a 
fiec ărei probe fiind 5.
    (3) Examinarea candida Ńilor care solicit ă autorizarea pentru categoriile de 
lucr ări A şi D const ă în sus Ńinerea de c ătre ace ştia a unei probe scrise şi a 
unui interviu.
    (4) Tematica pentru proba scris ă şi pentru interviu se elaboreaz ă de Direc Ńia 
de cadastru şi este afi şat ă pe pagina de internet a ANCPI ori poate fi pus ă la 
dispozi Ńia solicitan Ńilor la depunerea dosarului sau la cerere.
    (5) În cadrul interviului candidatul preg ăte şte, la alegere, în vederea 
prezent ării, pe lâng ă tematica precizat ă la alin. (4), o lucrare de specialitate 
la care a participat personal, astfel încât s ă cuprind ă aspecte din categoriile 
de autorizare solicitate.
    (6) Interviul se sus Ńine dup ă promovarea probei scrise.
    ART. 18
    (1) Examinarea candida Ńilor care solicit ă autorizarea pentru categoriile de 
lucr ări B, C sau E const ă în:
    a) prob ă practic ă: m ăsur ători la teren şi prelucrarea datelor;
    b) prob ă scris ă, conform tematicii stabilite de ANCPI.
    (2) Tematica se elaboreaz ă de ANCPI şi este adus ă la cuno ştin Ńa candida Ńilor 
prin afi şarea pe pagina de internet şi la sediul oficiului teritorial cu cel 
puŃin 10 zile înainte de data examin ării. Durata probei practice este de maximum 
două ore, pe parcursul unei singure zile.
    ART. 19
    (1) Deciziile comisiei de autorizare se întocme sc conform anexei nr. 4.
    (2) Deciziile luate în urma examin ării se afi şeaz ă pe pagina de internet a 
ANCPI sau a OCPI şi la sediul acestora, dup ă caz, în maximum 3 zile lucr ătoare de 
la data celei de-a doua probe a examenului.
    ART. 20
    Deciziile comisiei de autorizare pot fi contest ate în scris, în termen de 48 
de ore de la afi şarea rezultatelor.
    ART. 21
    (1) Contesta Ńiile se analizeaz ă în termen de 10 zile calendaristice de la 
înregistrarea lor de c ătre comisia de solu Ńionare a contesta Ńiilor.
    (2) Decizia comisiei de solu Ńionare a contesta Ńiilor se comunic ă în scris 
contestatarului.
    ART. 22
    (1) În urma promov ării examenului de autorizare, persoana fizic ă prime şte de 
la ANCPI sau, dup ă caz, de la OCPI un certificat de autorizare, confo rm anexei 
nr. 5.
    (2) În termen de 30 de zile de la emiterea cert ificatului de autorizare, 
persoanele fizice î şi procur ă ştampil ă de autorizare, conform anexei nr. 6, 
pentru categoria de lucr ări de specialitate pentru care a ob Ńinut autorizarea şi 
înainteaz ă la ANCPI, respectiv la OCPI, formatul acesteia împ reun ă cu specimenul 
de semn ătur ă.
    (3) Orice persoan ă fizic ă autorizat ă poate solicita examinarea pentru o alt ă 
categorie, dac ă îndepline şte condi Ńiile prev ăzute de regulament.
    (4) Certificatul de autorizare se emite într-un  exemplar, iar înainte de 
deta şarea cotorului se scaneaz ă şi se arhiveaz ă în format electronic la 
OCPI/ANCPI, dup ă caz.
    ART. 23
    (1) Persoanele fizice autorizate au urm ătoarele drepturi:
    a) s ă desf ăşoare activit ăŃi în domeniul cadastrului, al geodeziei, al 
topografiei şi al cartografiei;
    b) s ă acorde asisten Ńă tehnic ă în cadrul categoriilor de lucr ări în care au 
primit autorizarea;
    c) s ă perceap ă onorarii pentru activit ăŃile de specialitate desf ăşurate;
    d) s ă î şi sus Ńin ă la recep Ńie lucr ările de specialitate executate;
    e) s ă depun ă şi s ă ridice în numele beneficiarului lucr ării de specialitate 
documenta Ńiile înregistrate la OCPI/ANCPI, în vederea aviz ării/recep Ńiei;
    f) s ă participe la licita Ńii;
    g) s ă de Ńin ă şi s ă foloseasc ă ştampila;
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    h) s ă se constituie în asocia Ńii profesionale, potrivit reglement ărilor 
legale în vigoare;
    i) s ă solicite şi s ă primeasc ă date şi informa Ńii din arhiva OCPI/ANCPI, 
necesare execut ării lucr ărilor de specialitate, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare;
    j) s ă acorde asisten Ńă tehnic ă, consultan Ńă şi s ă verifice lucr ările 
realizate de persoane autorizate pentru categoriile  A, B sau C, în cazul 
persoanelor fizice autorizate în categoria D;
    k) s ă cear ă în numele beneficiarului lucr ării de specialitate efectuarea 
oric ărui serviciu de c ătre ANCPI/OCPI, dac ă este împuternicit de acesta;
    l) s ă refuze motivat realizarea unor lucr ări de specialitate, ca urmare a 
solicit ării în scris a beneficiarului. Refuzul se formuleaz ă în scris, se 
înregistreaz ă în registrul de eviden Ńă a lucr ărilor realizate/refuzate şi se 
transmite solicitantului.
    (2) Persoanele fizice autorizate în categoria E  nu beneficiaz ă de drepturile 
prev ăzute la alin. (1) lit. c), f), k) şi l).
    ART. 24
    (1) Persoanele fizice autorizate au urm ătoarele obliga Ńii:
    a) s ă respecte standardele, metodologiile, normele, regu lamentele şi 
instruc Ńiunile elaborate de ANCPI, precum şi celelalte dispozi Ńii legale în 
vigoare;
    b) s ă încheie conven Ńie cu beneficiarul pentru executarea lucr ărilor de 
specialitate, conform prevederilor legale în vigoar e;
    c) s ă întocmeasc ă şi s ă Ńin ă la zi un registru de eviden Ńă a lucr ărilor de 
specialitate realizate/refuzate şi un registru de eviden Ńă a lucr ărilor 
verificate, dup ă caz, conform anexei nr. 7;
    d) s ă anun Ńe în scris, în termen de 15 zile, ANCPI/OCPI despre  orice 
modificare a domiciliului fiscal şi a datelor de contact înscrise în eviden Ńele 
acestora;
    e) s ă pun ă la dispozi Ńia persoanelor împuternicite de ANCPI sau OCPI date le 
necesare pentru verificarea activit ăŃii la categoriile de lucr ări în care au fost 
autorizate, precum şi registrele de eviden Ńă a lucr ărilor realizate/verificate;
    f) s ă realizeze numai lucr ări de specialitate din domeniile în care sunt 
autorizate;
    g) s ă nu pretind ă sau s ă nu încaseze alte onorarii decât cele stabilite 
potrivit legii şi regulamentelor ANCPI;
    h) s ă p ăstreze minimum 3 ani lucr ările de specialitate avizate/recep Ńionate 
de c ătre OCPI/ANCPI, pe care s ă fie men Ńionate num ărul de înregistrare la 
OCPI/ANCPI şi num ărul de ordine din registrul propriu de eviden Ńă a lucr ărilor şi 
adresele de motivare pentru lucr ările refuzate;
    i) s ă se prezinte, în urma convoc ării, la sediul ANCPI/OCPI, la data şi ora 
stabilite. Persoana convocat ă, aflat ă în imposibilitate de a se prezenta, 
comunic ă OCPI în scris, în timp util, motivul neprezent ării, astfel ca întâlnirea 
să poat ă fi reprogramat ă;
    j) s ă refac ă lucr ările de specialitate executate, la solicitarea ANCP I/OCPI, 
în termenul stabilit;
    k) s ă execute lucr ări de specialitate cu aviz de execu Ńie şi pe baz ă de 
documente şi date provenite din surse autorizate;
    l) s ă nu aduc ă atingere probit ăŃii şi prestigiului profesional;
    m) s ă nu refuze repetat şi nejustificat executarea de lucr ări de specialitate 
şi s ă nu condi Ńioneze încheierea conven Ńiilor pentru executarea lucr ărilor de 
specialitate de stipularea unor clauze inechitabile ;
    n) s ă de Ńin ă certificat metrologic valabil pentru aparatura de măsurat 
utilizat ă, licen Ńe pentru sistemul de programe pentru computere şi procedurile de 
aplicare a lor furnizate odat ă cu computerul sau separat;
    o) s ă foloseasc ă ştampila numai pentru lucr ările de specialitate executate în 
nume propriu.
    (2) Persoanele fizice autorizate în categoria E  nu au obliga Ńiile prev ăzute 
la alin. (1) lit. b), c), g), m) şi o).
    (3) Persoanele fizice autorizate nu pot executa  lucr ări de specialitate pe 
seama şi în numele persoanei juridice neautorizate, cu exc epŃia persoanelor 
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fizice autorizate în categoria E, care pot executa lucr ări de specialitate pentru 
unitatea administrativ-teritorial ă angajatoare - prim ăria/consiliul local -, unde 
sunt angajate.
    (4) Persoanele fizice autorizate angajate în ca drul persoanelor juridice 
autorizate completeaz ă în registrul de eviden Ńă a lucr ărilor realizate/refuzate 
şi în registrul de eviden Ńă a lucr ărilor verificate atât lucr ările de 
specialitate executate în nume propriu, cât şi lucr ările executate în numele 
persoanei juridice.
    (5) Persoanele fizice autorizate sunt supuse co ntrolului de c ătre ANCPI/OCPI 
o dat ă la 3 ani sau ori de câte ori este nevoie.

    CAP. III
    Autorizarea şi recunoa şterea autoriz ării persoanelor juridice

    ART. 25
    Activitatea de realizare şi de verificare a lucr ărilor din domeniul 
cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei poate fi realizat ă de persoane 
juridice care au în statutul şi în contractul de societate ca obiect de 
activitate principal "Activit ăŃi de inginerie şi consultan Ńă tehnic ă" legate de 
aceste domenii, conform Clasific ării activit ăŃilor din economia na Ńional ă.
    ART. 26
    (1) Autorizarea persoanelor juridice se solicit ă şi se acord ă în conformitate 
cu prevederile anexei nr. 8, astfel:
    a) clasa a III-a - pentru categoriile de lucr ări B, C;
    b) clasa a II-a - pentru categoria de lucr ări A;
    c) clasa I - pentru categoria de lucr ări D;
    d) clasa S, clas ă special ă.
    (2) Se pot autoriza în clas ă special ă şi persoane juridice care nu 
îndeplinesc condi Ńiile art. 27, pentru a executa lucr ări de cadastru, de geodezie 
şi de cartografie în interesul propriu al institu Ńiei publice/persoanei juridice 
cu capital majoritar sau par Ńial de stat şi cu angaja Ńi proprii. Prin interes 
propriu se în Ńelege realizarea lucr ărilor de cadastru, de geodezie, de 
cartografie în folosul angajatorului.
    (3) Lucr ările executate de persoanele juridice autorizate în  clasa S sunt 
ştampilate numai de c ătre acestea, cu men Ńionarea persoanei fizice autorizate 
care a executat lucrarea de specialitate.
    ART. 27
    (1) Persoanele juridice care solicit ă ANCPI autorizarea au obliga Ńia s ă 
dovedeasc ă prin documente justificative:
    a) num ărul persoanelor fizice autorizate în calitate de as ociat, 
administrator sau angajat pe o perioad ă nedeterminat ă, cu norm ă întreag ă, în 
func Ńie de clasa solicitat ă;
    b) de Ńinerea mijloacelor necesare realiz ării şi verific ării lucr ărilor de 
specialitate: dotarea tehnic ă adecvat ă, logistica corespunz ătoare, asigurarea 
condi Ńiilor optime de desf ăşurare a lucr ărilor de teren şi de birou;
    c) de Ńinerea unui sediu social sau a unui loc unde se exe rcit ă gestiunea 
administrativ ă şi conducerea efectiv ă a afacerilor, în cazul în care acestea nu 
se realizeaz ă la sediul social declarat.
    (2) Documentele sunt înso Ńite de un raport de verificare, întocmit şi semnat 
de inginerul- şef al OCPI din jude Ńul în care persoana juridic ă î şi are sediul 
social.
    ART. 28
    (1) În vederea ob Ńinerii autoriz ării, persoana juridic ă înfiin Ńat ă în România 
depune la ANCPI un dosar de autorizare, care con Ńine:
    a) cererea-tip prin care solicit ă autorizarea, conform anexei nr. 2;
    b) raportul de verificare, prev ăzut la art. 27 alin. (2);
    c) documentele prev ăzute în anexa nr. 9;
    d) chestionarul de evaluare, conform anexei nr.  10;
    e) chitan Ńa pentru plata taxei de autorizare;
    f) lista persoanelor fizice autorizate, angajat e, pe baza c ărora se 
autorizeaz ă firma;
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    g) certificat de cazier fiscal.
    (2) Dosarul are paginile numerotate, iar docume ntele se prezint ă în ordinea 
menŃionat ă la alin. (1).
    ART. 29
    (1) În vederea recunoa şterii autoriz ării, persoanele juridice înfiin Ńate 
într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spa Ńiului Economic European depun 
la ANCPI un dosar de autorizare cu urm ătoarele documente:
    a) cererea prin care solicit ă recunoa şterea autoriz ării;
    b) declara Ńia privind sediul social şi sediul secundar;
    c) certificatul sau orice document justificativ , în copie, care s ă probeze c ă 
persoana juridic ă este înregistrat ă în statul care apar Ńine Uniunii Europene sau 
într-un stat care apar Ńine Spa Ńiului Economic European, emis de autoritatea 
competent ă a statului de origine;
    d) portofoliul cu lucr ări de specialitate executate;
    e) cazierul fiscal sau alt document echivalent,  emis conform prevederilor 
legale ale statului membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apar Ńine 
SpaŃiului Economic European;
    f) chitan Ńa pentru plata taxei de autorizare.
    (2) Documentele solicitate la alin. (1) trebuie  s ă fie înso Ńite de o 
traducere efectuat ă de un traduc ător autorizat de Ministerul Justi Ńiei sau de o 
traducere oficial ă echivalent ă.
    ART. 30
    (1) Persoanele juridice înfiin Ńate într-un stat membru al Uniunii Europene 
sau într-un stat care apar Ńine Spa Ńiului Economic European pot solicita 
recunoa şterea documentului prin care se autorizeaz ă realizarea lucr ărilor de 
specialitate.
    (2) Persoanele juridice precizate la alin. (1) au obliga Ńia s ă dovedeasc ă 
prin documente justificative:
    a) num ărul persoanelor fizice autorizate s ă execute lucr ări de specialitate 
în România, în calitate de asociat, administrator s au angajat pe o perioad ă 
nedeterminat ă, cu norm ă întreag ă;
    b) de Ńinerea mijloacelor necesare realiz ării şi verific ării lucr ărilor: 
dotarea tehnic ă adecvat ă, logistica corespunz ătoare, asigurarea condi Ńiilor 
optime de desf ăşurare a lucr ărilor de teren şi de birou;
    c) de Ńinerea unui sediu secundar de desf ăşurare a activit ăŃii în România.
    (3) În vederea recunoa şterii autoriz ării, persoanele juridice înfiin Ńate 
într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un  stat care apar Ńine Spa Ńiului 
Economic European trebuie s ă îndeplineasc ă acelea şi condi Ńii solicitate 
persoanelor juridice române în vederea autoriz ării.
    ART. 31
    (1) Autorizarea se realizeaz ă, la solicitarea persoanelor juridice, de c ătre 
comisia de autorizare constituit ă la nivelul ANCPI.
    (2) Dosarele de autorizare pentru persoane juri dice se înregistreaz ă la ANCPI 
într-un registru special destinat acestui scop şi se arhiveaz ă prin grija 
secretarului comisiei de autorizare.
    ART. 32
    (1) Comisia de autorizare analizeaz ă dosarul, evalueaz ă condi Ńiile tehnice, 
de personal şi financiare îndeplinite de persoana juridic ă respectiv ă şi decide 
admiterea/respingerea autoriz ării într-o clas ă corespunz ătoare.
    (2) Prevederile art. 12 alin. (3)-(8) şi ale art. 14 alin. (4) se aplic ă în 
mod corespunz ător.
    ART. 33
    (1) Certificatul de autorizare a persoanelor ju ridice este semnat de 
pre şedintele comisiei de autorizare şi de directorul general al ANCPI.
    (2) Modelul certificatului de autorizare este p rezentat în anexa nr. 11.
    ART. 34
    (1) Certificatul de autorizare a persoanelor ju ridice este valabil pe o 
perioad ă de 5 ani, urmând a fi reînnoit în acelea şi condi Ńii ca la autorizare.
    (2) Orice persoan ă juridic ă autorizat ă poate solicita oricând examinarea 
pentru o alt ă clas ă.
    ART. 35
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    ANCPI controleaz ă activitatea persoanelor juridice autorizate în cee a ce 
prive şte calitatea lucr ărilor de specialitate executate, aparatur ă, sistemul de 
programe pentru computere şi procedurile de aplicare a lor furnizate odat ă cu 
computerul sau ulterior, personalul angajat autoriz at.
    ART. 36
    Persoanele juridice sunt supuse controlului de către persoanele împuternicite 
de ANCPI la un interval de 2 ani sau ori de câte or i este nevoie, conform 
programului de control propus de directorul Direc Ńiei de cadastru şi aprobat de 
directorul general al ANCPI. Programul de control s e aduce la cuno ştin Ńa 
persoanelor juridice autorizate în termen de 7 zile  de la aprobare.
    ART. 37
    (1) Persoanele juridice autorizate au urm ătoarele drepturi:
    a) s ă participe la licita Ńii conform prevederilor legale;
    b) s ă încheie conven Ńii de colaborare;
    c) s ă acorde consultan Ńă tehnic ă de specialitate pentru clasa de lucr ări în 
care sunt autorizate;
    d) s ă execute lucr ări de specialitate şi m ăsur ători pentru clasa de lucr ări 
în care sunt autorizate;
    e) s ă de Ńin ă şi s ă foloseasc ă ştampila.
    (2) Persoanele juridice autorizate în clasa S n u au dreptul s ă participe la 
licita Ńii în nume propriu, având ca obiect realizarea lucr ărilor de specialitate 
din domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei.
    ART. 38
    Persoanele juridice autorizate au urm ătoarele obliga Ńii:
    a) s ă respecte toate actele şi dispozi Ńiile legale, regulamentele, 
metodologiile, normele şi instruc Ńiunile tehnice, elaborate de ANCPI;
    b) s ă asigure perfec Ńionarea profesional ă a personalului de specialitate;
    c) s ă prezinte la ANCPI, respectiv la OCPI, specimenul d e ştampil ă, conform 
anexei nr. 6, în termen de 30 de zile de la primire a certificatului de 
autorizare;
    d) s ă notifice în scris la ANCPI, în termen de 15 zile d e la apari Ńie, 
modificarea condi Ńiilor care au determinat autorizarea: modificarea s tatutului de 
func Ńionare, modificarea sediului social/secundar, modif icarea structurii 
asocia Ńilor, a administratorilor sau a persoanelor fizice autorizate, a 
angaja Ńilor permanen Ńi în baza c ărora a fost autorizat ă persoana juridic ă, 
sanc Ńiunile comerciale primite, starea de faliment;
    e) s ă în ştiin Ńeze ANCPI despre înfiin Ńarea sediilor secundare;
    f) s ă refac ă lucr ările de specialitate executate, la solicitarea OCPI , în 
termenul stabilit;
    g) s ă execute lucr ări de specialitate cu aviz de execu Ńie şi pe baz ă de 
documente şi date provenite din surse autorizate;
    h) s ă nu aduc ă atingere probit ăŃii şi prestigiului profesional;
    i) s ă nu refuze repetat şi nejustificat executarea lucr ărilor de specialitate 
şi s ă nu condi Ńioneze încheierea conven Ńiilor pentru executarea lucr ărilor de 
specialitate prin stipularea unor clauze inechitabi le;
    j) s ă asigure prezen Ńa persoanei fizice autorizate angajate la convocare a 
OCPI sau a unui reprezentant al firmei, în cazul în  care cel care a executat 
lucrarea de specialitate nu se poate prezenta;
    k) s ă de Ńin ă certificat metrologic valabil pentru aparatura de măsurat 
utilizat ă, indiferent dac ă este în proprietate sau închiriat ă, şi licen Ńă pentru 
sistemul de programe pentru computere şi procedurile de aplicare a lor furnizate 
odat ă cu computerul sau ulterior;
    l) s ă întocmeasc ă şi s ă Ńin ă la zi un registru de eviden Ńă a lucr ărilor de 
specialitate realizate/refuzate şi un registru de eviden Ńă a lucr ărilor 
verificate, dup ă caz, conform anexei nr. 7.

    CAP. IV
    R ăspunderea juridic ă şi sanc Ńionarea persoanelor fizice şi juridice 
autorizate

    ART. 39
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    (1) Persoanele fizice şi juridice autorizate r ăspund civil, disciplinar, 
penal, dup ă caz, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defect uoas ă a 
obliga Ńiilor ce le revin, conform prezentului regulament şi legilor în vigoare.
    (2) R ăspunderea disciplinar ă a persoanei fizice sau juridice autorizate nu 
exclude celelalte forme de r ăspundere juridic ă.
    (3) R ăspunderea disciplinar ă a persoanelor fizice sau juridice autorizate 
poate fi angajat ă în urm ătoarele cazuri:
    a) nerespectarea dispozi Ńiilor legale, a metodologiilor, a normelor tehnice,  
a regulamentelor şi a instruc Ńiunilor elaborate sau avizate de ANCPI;
    b) executarea lucr ărilor de specialitate f ăr ă aviz de execu Ńie sau pe baz ă de 
documente şi date provenite din surse neautorizate;
    c) refuzul nejustificat de a executa lucr ări de specialitate şi/sau 
condi Ńionarea încheierii conven Ńiilor de stipularea unor clauze inechitabile;
    d) condi Ńionarea încheierii conven Ńiilor cu beneficiarii lucr ărilor de 
specialitate prin clauze care stipuleaz ă presta Ńii suplimentare, care nu au 
leg ătur ă cu obiectul acestora sau care, de şi au leg ătur ă, în alte condi Ńii, nu ar 
fi solicitate de beneficiar;
    e) perceperea unor onorarii care dep ăşesc onorariile stabilite în condi Ńiile 
Legii nr. 217/2007  pentru stabilirea criteriilor de baz ă a taxelor şi tarifelor 
aferente elabor ării, analizei şi verific ării documenta Ńiilor cadastrale pentru 
înscrierea în cartea funciar ă a terenurilor agricole;
    f) s ăvâr şirea oric ăror fapte de natur ă s ă aduc ă atingere onoarei, probit ăŃii 
şi prestigiului profesional;
    g) neînregistrarea lucr ărilor de specialitate/a solicit ărilor în registrul de 
eviden Ńă a lucr ărilor realizate/refuzate.
    ART. 40
    (1) Sanc Ńiunile disciplinare care pot fi aplicate persoanele  fizice şi 
juridice sunt:
    a) avertisment;
    b) amend ă de la 50 lei la 1.000 lei inclusiv;
    c) suspendarea certificatului de autorizare pe o perioad ă de la o lun ă la 3 
luni;
    d) retragerea certificatului de autorizare.
    (2) Punerea în aplicare a sanc Ńiunilor prev ăzute la alin. (1) se face conform 
prevederilor prezentului regulament, precum şi altor prevederi legale în materie.
    (3) Suma provenit ă din amenzile prev ăzute la alin. (1) lit. b) se face venit 
la bugetul de stat/bugetul local, potrivit preveder ilor Ordonan Ńei Guvernului nr. 
2/2001  privind regimul juridic al contraven Ńiilor, aprobat ă cu modific ări şi 
complet ări prin Legea nr. 180/2002 , cu modific ările şi complet ările ulterioare.
    ART. 41
    Persoanele fizice şi juridice autorizate sunt sanc Ńionate cu avertisment în 
cazul primei abateri, în situa Ńia în care nu se aplic ă sanc Ńiunea suspend ării sau 
a retragerii certificatului de autorizare.
    ART. 42
    (1) Persoana fizic ă autorizat ă este sanc Ńionat ă cu amend ă de la 50 lei la 500 
lei inclusiv, în urm ătoarele cazuri:
    a) dup ă primul avertisment;
    b) pentru neîndeplinirea oric ărei obliga Ńii prev ăzute la art. 24 alin. (1) 
lit. a), d), g), j), l), m) şi n).
    (2) Persoana fizic ă autorizat ă este sanc Ńionat ă cu amend ă de la 500 lei la 
1.000 lei inclusiv, dup ă aplicarea amenzii prev ăzute la alin. (1) sau pentru 
înc ălc ări ale oric ăror obliga Ńii prev ăzute la art. 24 alin. (1) lit. c), e), h), 
k) şi o).
    ART. 43
    Persoana juridic ă autorizat ă este sanc Ńionat ă cu amend ă de la 200 lei la 
1.000 lei inclusiv, în func Ńie de gravitatea faptei, pentru:
    a) nerespectarea obliga Ńiilor prev ăzute la art. 39;
    b) înc ălcarea continu ă a prevederilor prezentului regulament şi ale legilor 
în vigoare, ulterior aplic ării sanc Ńiunii cu avertisment.
    ART. 44
    Plata amenzilor care se cuvin bugetului de stat  se face la CEC BANK - S.A. 
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ori la unit ăŃile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bug etelor locale se 
achit ă la CEC BANK - S.A. sau la casieriile autorit ăŃilor administra Ńiei publice 
locale ori ale altor institu Ńii publice abilitate s ă administreze veniturile 
bugetelor locale.
    ART. 45
    (1) Dreptul persoanelor fizice sau juridice de a realiza lucr ări de 
specialitate se suspend ă în urm ătoarele cazuri:
    a) când împotriva persoanei fizice sau juridice  autorizate s-a dispus 
sanc Ńiunea disciplinar ă de suspendare a dreptului de a realiza lucr ări de 
specialitate, pe o perioad ă de la o lun ă la 3 luni;
    b) în caz de pierdere sau distrugere a certific atului de autorizare şi/sau a 
ştampilei, pân ă la refacerea acestora;
    c) în caz de incapacitate temporar ă de munc ă, constatat ă în condi Ńiile legii, 
pe durata existen Ńei acesteia;
    d) pe o perioad ă de o lun ă, în caz de neplat ă a amenzii, dup ă 30 de zile de 
la data comunic ării procesului-verbal de constatare;
    e) pe o perioad ă de la o lun ă la 3 luni, în cazul neprezent ării nemotivate la 
convocarea OCPI;
    f) pe o perioad ă de o lun ă de la data constat ării, în cazul nerespect ării 
prevederilor art. 39 alin. (3) lit. d);
    g) pe o perioad ă de 3 luni de la data constat ării, pentru nerespectarea 
prevederilor art. 24 alin. (1) lit. o).
    (2) Suspendarea dureaz ă pân ă la încetarea cauzei care a determinat-o.
    (3) Prevederile alin. (1) lit. e) se aplic ă şi persoanelor juridice 
autorizate, care au angajate persoane fizice sanc Ńionate pentru lucr ările de 
specialitate executate în numele persoanei juridice  autorizate.
    (4) La identificarea unor modific ări efectuate de persoana fizic ă sau 
juridic ă autorizat ă în documentele recep Ńionate de OCPI/ANCPI, ulterior 
recep Ńiei, se aplic ă sanc Ńiunea suspend ării certificatului pe o perioad ă de 3 
luni, indiferent de data constat ării faptei.
    (5) Întocmirea documenta Ńiilor f ăr ă executarea m ăsur ătorilor la teren se 
sanc Ńioneaz ă cu suspendarea certificatului de autorizare pe o p erioad ă de 3 luni, 
indiferent de data constat ării faptei.
    (6) În cazul execut ării lucr ărilor de specialitate f ăr ă încheierea conven Ńiei 
de prest ări de servicii se aplic ă sanc Ńiunea suspend ării certificatului de 
autorizare pe o perioad ă de o lun ă, indiferent de data constat ării faptei.
    (7) În cazul neprezent ării, f ăr ă motiv, la convocarea OCPI în leg ătur ă cu 
lucr ările executate, OCPI aplic ă sanc Ńiunea suspend ării certificatului pe o 
perioad ă de la o lun ă la 3 luni.
    ART. 46
    (1) R ăspunderea disciplinar ă a persoanelor juridice autorizate este angajat ă 
pentru faptele proprii, precum şi pentru actele s ăvâr şite de persoanele fizice 
autorizate angajate.
    (2) Pentru faptele proprii persoana juridic ă autorizat ă r ăspunde prin 
reprezentan Ńii s ăi legali.
    (3) La constatarea condi Ńiilor de suspendare, ANCPI anun Ńă în scris persoana 
juridic ă autorizat ă despre suspendarea certificatului de autorizare.
    ART. 47
    (1) Dreptul de a realiza lucr ări de specialitate se retrage în urm ătoarele 
cazuri:
    a) când împotriva persoanei autorizate se dispu ne sanc Ńiunea disciplinar ă de 
retragere a certificatului de autorizare;
    b) când se constat ă c ă sunt îndeplinite condi Ńiile pentru a treia suspendare 
a dreptului de a realiza lucr ări de specialitate în ultimii 3 ani;
    c) când persoana autorizat ă execut ă lucr ări de specialitate pentru 
categoriile de lucr ări pentru care nu este autorizat ă sau în perioada în care 
autorizarea este suspendat ă.
    (2) Persoanele ale c ăror certificate de autorizare sunt retrase pot soli cita 
o nou ă autorizare dup ă 3 ani de la data retragerii acestora.
    ART. 48
    (1) Certificatul de autorizare î şi înceteaz ă valabilitatea în urm ătoarele 
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cazuri:
    a) la cererea persoanei autorizate;
    b) în cazul dep ăşirii nejustificate a termenului de ridicare a certi ficatului 
de autorizare sau a termenului de înaintare a speci menului de ştampil ă, prev ăzute 
în prezentul regulament;
    c) la decesul sau la declararea judec ătoreasc ă a mor Ńii;
    d) când persoana autorizat ă este condamnat ă printr-o hot ărâre judec ătoreasc ă 
r ămasă definitiv ă şi irevocabil ă în leg ătur ă cu activitatea sa;
    e) în cazul punerii sub interdic Ńie a persoanei autorizate prin hot ărâre 
judec ătoreasc ă definitiv ă şi irevocabil ă;
    f) în cazul încet ării calit ăŃii de persoan ă juridic ă.
    (2) Certificatul de autorizare în categoria E e ste valabil pe perioada în 
care persoana fizic ă este angajat ă, în baza unui contract de munc ă/raport de 
serviciu, de c ătre unitatea administrativ-teritorial ă.
    ART. 49
    Abaterile disciplinare s ăvâr şite de persoanele fizice şi juridice autorizate 
se constat ă de c ătre persoanele împuternicite prin ordin al director ului general 
al ANCPI sau al directorului OCPI, dup ă caz, care întocmesc un proces-verbal de 
constatare, conform anexei nr. 12.
    ART. 50
    (1) Aplicarea sanc Ńiunilor disciplinare se face astfel:
    a) amenda şi avertismentul se aplic ă prin procesul-verbal de constatare a 
abaterii disciplinare încheiat de c ătre persoanele împuternicite;
    b) suspendarea dreptului de realizare a lucr ărilor de specialitate se aplic ă 
la propunerea persoanelor împuternicite care au con statat abaterea, avizat ă de 
inginerul- şef al OCPI/directorul Direc Ńiei de cadastru, prin decizie a 
directorului OCPI sau prin ordin al directorului ge neral al ANCPI, dup ă caz.
    (2) Sanc Ńiunea se aplic ă de OCPI în cazul în care abaterea disciplinar ă se 
realizeaz ă pe raza teritorial ă de competen Ńă a acestuia, indiferent de emitentul 
certificatului de autorizare.
    (3) Retragerea certificatului de autorizare se face la propunerea 
directorului OCPI prin ordin al directorului genera l al ANCPI.
    ART. 51
    Împotriva ordinului sau a deciziei de sanc Ńionare partea nemul Ńumit ă poate 
face contesta Ńie în termen de 30 de zile de la comunicare, la ins tan Ńa de 
contencios administrativ competent ă, potrivit legii.
    ART. 52
    Pe durata suspend ării dreptului de executare a lucr ărilor de specialitate sau 
a retragerii certificatului de autorizare persoanel e fizice şi juridice 
autorizate nu au dreptul s ă fac ă uz de certificatul de autorizare şi de ştampil ă, 
acordate de ANCPI, respectiv de OCPI. Înc ălcarea prevederilor acestui articol 
constituie infrac Ńiune şi se pedepse şte conform legilor în vigoare.

    CAP. V
    Dispozi Ńii finale

    ART. 53
    Remunerarea membrilor comisiei de autorizare se  va face potrivit legii.
    ART. 54
    (1) Persoanele fizice şi juridice autorizate sunt obligate s ă anun Ńe 
ANCPI/OCPI degradarea, distrugerea sau pierderea ce rtificatului de autorizare ori 
a ştampilei în termen de 7 zile de la constatare.
    (2) ANCPI/OCPI elibereaz ă un duplicat al certificatului de autorizare 
respectiv, cu un num ăr nou de serie, la solicitarea scris ă, prezentat ă de 
persoana în cauz ă. Solicitarea este înso Ńit ă de un exemplar al ziarului în care 
s-a publicat declara Ńia de nulitate şi de chitan Ńa pentru plata tarifului. În 
cazul confec Ńion ării unei noi ştampile se înregistreaz ă specimenul respectiv.
    (3) Geodezii cu drept de semn ătur ă, autoriza Ńi prin Ordinul Geodezilor din 
România, sunt autoriza Ńi de drept şi sunt obliga Ńi ca în termen de 8 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului regulament s ă ob Ńin ă certificatul de autorizare 
şi ştampila, în categoriile prev ăzute de prezentul regulament, cu plata tarifelor 
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legale.
    (4) Persoanele fizice autorizate de ANCPI/OCPI anterior anului 2007, în 
temeiul Regulamentului privind autorizarea persoane lor fizice şi juridice care 
pot s ă realizeze şi s ă verifice lucr ări de specialitate în domeniile cadastrului, 
geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin  Ordinul 
ministrului administra Ńiei publice nr. 538/2001 *), cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, sunt obligate ca în termen de 8 lu ni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament s ă î şi reînnoiasc ă certificatul de autorizare şi 
ştampila, prin depunerea unui nou dosar de autorizar e care s ă con Ńin ă 
certificatul vechi şi ştampila, cu plata tarifelor legale, f ăr ă reexaminare.
----------
    *) Abrogat prin Ordinul ministrului administra Ńiei şi internelor nr. 81/2010  
privind abrogarea unor acte normative.

    (5) Geodezii cu drept de semn ătur ă şi persoanele fizice autorizate care nu se 
conformeaz ă prevederilor alin. (3) şi (4) nu pot depune lucr ări spre avizare la 
ANCPI/OCPI dup ă expirarea termenului.
    ART. 55
    R ăspunderea pentru aplicarea sanc Ńiunilor prev ăzute de prezentul regulament 
revine ANCPI/OCPI.
    ART. 56
    În cazul în care persoana fizic ă sau juridic ă solicit ă reexaminarea în 
vederea autoriz ării se achit ă o nou ă tax ă de autorizare.
    ART. 57
    Modelele de ştampil ă pentru persoanele fizice şi juridice autorizate sunt 
prezentate în anexa nr. 6.
    ART. 58
    (1) Documenta Ńiile întocmite de persoanele juridice autorizate su nt 
ştampilate de c ătre persoana fizic ă autorizat ă care execut ă/verific ă lucrarea şi 
de c ătre persoana juridic ă autorizat ă.
    (2) Documenta Ńiile întocmite de persoanele fizice având categoria  E sunt 
ştampilate de acestea şi de institu Ńia la care sunt angajate şi în numele c ăreia 
execut ă lucrarea.
    ART. 59
    Tabelul persoanelor fizice şi juridice autorizate se afi şeaz ă pe pagina de 
internet a ANCPI şi se actualizeaz ă permanent.
    ART. 60
    OCPI Ńin eviden Ńa persoanelor fizice autorizate din categoriile B, C, E şi o 
comunic ă ANCPI.
    ART. 61
    (1) ANCPI construie şte o platform ă electronic ă prin intermediul c ăreia se 
face schimbul de informa Ńii privind lista persoanelor fizice şi juridice 
autorizate pentru executarea lucr ărilor de specialitate de pe teritoriul României 
şi cea a celor stabili Ńi pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Euro pene 
care presteaz ă servicii pe teritoriul României, procedurile de au torizare şi 
măsurile disciplinare definitive dispuse.
    (2) ANCPI coopereaz ă, prin intermediul Sistemului de informare în cadru l 
pie Ńei interne, SIPI, cu autorit ăŃile competente din celelalte state membre ale 
Uniunii Europene, în vederea asigur ării controlului prestatorilor de servicii şi 
al serviciilor pe care ace ştia le presteaz ă.
    ART. 62
    Taxa de autorizare se stabile şte prin ordin al ministrului administra Ńiei şi 
internelor. Taxa de autorizare se achit ă de solicitant odat ă cu depunerea 
dosarului de autorizare sau reautorizare.
    ART. 63
    Anexele nr. 1-12 fac parte integrant ă din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament
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             Condi Ńii minime de autorizare pentru persoane fizice
*T*
┌──────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
│Categoria │                                │                        │ Vechimea │
│    de    │            Studii              │       Domeniul         │minim ă în │
│autorizare │                                │                        │ specia- │
│          │                                │                        │ litate  │
│          │                                │                        │  (ani)  │
├──────────┼──────────────────────┬─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│      D   │ Studii universitare  │         │Geodezie, cadastru,     │         │
│          │     de licen Ńă       │   SUL   │topografie, cartografie, │    7    │
│          │                      │         │topografie minier ă      │         │
├──────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│          │ Studii universitare  │         │Geodezie, cadastru,     │         │
│      A   │ de licen Ńă/Studii    │   SUL   │topografie, cartografie, │    3    │
│          │ superioare de        │         │topografie minier ă      │         │
│          │ scurt ă durat ă        ├─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│          │                      │         │Geodezie, cadastru,     │         │
│          │                      │  SSSD   │topografie, cartografie, │    5    │
│          │                      │         │topografie minier ă sau  │         │
│          │                      │         │studii echivalente      │         │
├──────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│          │ Studii universitare  │         │Geodezie, cadastru,     │         │
│      B   │ de licen Ńă/Studii    │   SUL   │topografie, cartografie, │    2    │
│          │ superioare de        │         │topografie minier ă      │         │
│          │ scurt ă durat ă        ├─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│          │                      │         │Geodezie, cadastru,     │         │
│          │                      │  SSSD   │topografie, cartografie, │    3    │
│          │                      │         │topografie minier ă sau  │         │
│          │                      │         │studii echivalente      │         │
│          ├──────────────────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│          │ Studii postliceale   │    -    │Cadastru, topografie,   │         │
│          │                      │         │cartografie, topografie │    4    │
│          │                      │         │minier ă                 │         │
│          ├──────────────────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│          │ Studii medii de      │    -    │Cadastru, topografie,   │         │
│          │ specialitate         │         │cartografie, topografie │    4    │
│          │                      │         │minier ă                 │         │
│          ├──────────────────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│          │Studii de reconversie │   SUL,  │Cadastru, topografie,   │         │
│          │ profesional ă         │  SSSD   │cartografie, topografie │    3    │
│          │                      │         │minier ă                 │         │
├──────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│          │ Studii universitare  │         │Cadastru, topografie,   │         │
│          │ de licen Ńă/Studii    │   SUL   │cartografie, topografie │    1    │
│          │  superioare de       │         │minier ă                 │         │
│    C     │  scurt ă durat ă       │         ├────────────────────────┼─────────┤
│          │                      │         │Alte specialit ăŃi +     │         │
│          │                      │         │3 semestre în           │    2    │
│          │                      │         │specialit ăŃile cadastru, │         │
│          │                      │         │topografie, cartografie │         │
│          │                      ├─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│          │                      │         │Cadastru, topografie,   │         │
│          │                      │   SSSD  │cartografie, topografie │    1    │
│          │                      │         │minier ă sau studii      │         │
│          │                      │         │echivalente             │         │
│          ├──────────────────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│          │ Studii postliceale   │    -    │Cadastru, topografie,   │         │
│          │                      │         │cartografie, topografie │    2    │
│          │                      │         │minier ă                 │         │
│          │                      │         ├────────────────────────┼─────────┤
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│          │                      │         │Alte specialit ăŃi +     │         │
│          │                      │         │cursuri de reconversie  │    3    │
│          │                      │         │profesional ă            │         │
│          ├──────────────────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│          │ Studii medii de      │    -    │Cadastru, topografie,   │         │
│          │  specialitate        │         │cartografie, topografie │    3    │
│          │                      │         │minier ă                 │         │
│          ├──────────────────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│          │Studii de reconversie │   SUL,  │Cadastru, topografie,   │         │
│          │   profesional ă       │  SSSD   │cartografie, topografie │    2    │
│          │                      │         │minier ă                 │         │
├──────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│      E   │ Minimum studii medii │    -    │Cursuri de preg ătire    │         │
│          │                      │         │profesional ă organizate/ │         │
│          │                      │         │recunoscute de          │         │
│          │                      │         │ANCPI/OCPI              │         │
└──────────┴──────────────────────┴─────────┴────────────────────────┴─────────┘

    SUL - studii universitare de licen Ńă
    SSSD - studii superioare de scurt ă durat ă
*ST*

    ANEXA 2
    la regulament

              Model de cerere pentru autorizarea pe rsoanelor fizice

    C ătre ANCPI/OCPI ..........

           Domnule/Doamn ă pre şedinte al/a comisiei de autorizare,

    Subsemnatul/Subsemnata, ...................., n ăscut/n ăscut ă în localitatea 
..................., jude Ńul .................., având cet ăŃenia ..............., 
domiciliat/domiciliat ă în localitatea ..............., str. ............. .. nr. 
.., bl. .., sc. .., et. .., ap. ..., sectorul/jude Ńul ..........., telefon 
..........., e-mail .............., cod numeric per sonal*) 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor/posesoare al/a  diplomei de 
inginer/subinginer/tehnician, seria/nr. ........., promoŃia ..........., 
eliberat ă de .............. din ............, solicit autori zarea în categoria de 
lucr ări A/B/C/D.
------------
    *) Sau echivalent.

    În sus Ńinerea cererii anexez urm ătoarele:
    1. curriculum vitae;
    2. lista de lucr ări de specialitate realizate şi a celor la care am 
participat (denumirea lucr ării, amplasament, tipuri de lucr ări de specialitate 
realizate etc.);
    3. copii ale actelor de studii/specializ ări;
    4. copia carnetului de munc ă, vizat;
    5. certificat de cazier judiciar, original;
    6. certificat de cazier fiscal, original;
    7. chitan Ńă tax ă autorizare, copie.

    Semn ătura ................
    Data .....................

     Model de cerere-tip pentru solicitarea autoriz ării persoanelor juridice
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    C ătre ANCPI

         Domnule/Doamn ă pre şedinte al/a comisiei de autorizare,

    .....(denumirea persoanei juridice)......., soc ietate comercial ă 
înmatriculat ă în *) ..................., CUI**) ................ ....., cu sediul 
în localitatea .............., str. ....... nr. ... ., bl. ..., sc. ..., et. ...., 
ap. ..., sectorul/jude Ńul ............., telefon .........., fax ......... ., 
reprezentat ă prin .............. în calitate de ............... ..., solicit 
autorizarea ca persoan ă juridic ă pentru a realiza şi verifica lucr ări de 
specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei în clasa:
    I []/II []/III [], conform prevederilor Regulam entului privind autorizarea 
sau recunoa şterea autoriz ării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui 
stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat c are apar Ńine Spa Ńiului 
Economic European în vederea realiz ării şi verific ării lucr ărilor de specialitate 
în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, 
aprobat prin Ordinul directorului general al Agen Ńiei Na Ńionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliar ă nr. 107/2010.
------------
    *) Se men Ńioneaz ă statul în care a fost înfiin Ńat ă societatea.
    **) Sau echivalent.

    În sus Ńinerea cererii anexez urm ătoarele: 
.......................................

    Semn ătura ................
    Data .....................

    ANEXA 3
    la regulament

*T*
*Font 9*

                       Curriculum vitae │ (model european)
                                        │
                   Informa Ńii personale │
                           Nume/Prenume │
                              Adres ă(e) │
                          Telefon(oane) │                   Mobil:
                               Fax(uri) │
                             Email(uri) │
                    Na Ńionalitate(- ăŃi) │
                          Data na şterii │
                                    Sex │
                                        │
          Locul de munc ă vizat/Domeniul │
                            ocupa Ńional │
                                        │
                Experien Ńa profesional ă │
                               Perioada │
              Func Ńia sau postul ocupat │
         Activit ăŃi şi responsabilit ăŃi │
                             principale │
         Numele şi adresa angajatorului │
         Tipul activit ăŃii sau sectorul │
                          de activitate │
                                        │
                    Educa Ńie şi formare │
                               Perioada │
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           Calificarea/diploma ob Ńinut ă │
      Disciplinele principale studiate/ │
      competen Ńe profesionale dobândite │
         Numele şi tipul institu Ńiei de │
     înv ăŃământ/furnizorului de formare │
      Nivelul în clasificarea na Ńional ă │
                     sau interna Ńional ă │
                                        │
     Aptitudini şi competen Ńe personale │
                    Limba(i) matern ă(e) │
       Limba(i) str ăin ă(e) cunoscut ă(e) 
│┌─────────────┬──────────────────────┬─────────┐
                           Autoevaluare ││  În Ńelegere │      Vorbire         │ 
Scriere │
                                        
│├──────┬──────┼──────────────┬───────┼─────────┤
                      Nivel european(*) ││Ascul- │Citire │ Participare  
│Discurs │Exprimare │
                                        ││ tare │      │la conversa Ńie │ oral  │  
scris ă │
                                        
│├──────┼──────┼──────────────┼───────┼─────────┤
                                  Limba ││      │      │              │       │   
│
                                        
│├──────┼──────┼──────────────┼───────┼─────────┤
                                  Limba ││      │      │              │       │   
│
                                        
│└──────┴──────┴──────────────┴───────┴─────────┘
        Competen Ńe şi abilit ăŃi sociale │
Competen Ńe şi aptitudini organizatorice │
       Competen Ńe şi aptitudini tehnice │
            Competen Ńe şi aptitudini de │
             utilizare a calculatorului │
     Competen Ńe şi aptitudini artistice │
          Alte competen Ńe şi aptitudini │
                 Permis(e) de conducere │
                                        │
                Informa Ńii suplimentare │
                                        │
                                  Anexe │
*ST*

    ANEXA 4
    la regulament

    AGEN łIA NA łIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIAR Ă
    OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIAR Ă
    Data ..............

        Rezultatele examenului de autorizare pentru  persoane fizice

    În conformitate cu prevederile Regulamentului p rivind autorizarea sau 
recunoa şterea autoriz ării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt 
stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat c are apar Ńine Spa Ńiului 
Economic European în vederea realiz ării şi verific ării lucr ărilor de specialitate 
în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, 
aprobat prin Ordinul directorului general al Agen Ńiei Na Ńionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliar ă nr. 107/2010, membrii comisiei de autorizare proce dând la 
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examinarea candida Ńilor/analiza dosarelor, decide:
*T*
┌────┬──────────────┬──────────┬────────────┬──────────────────┬──────┬────────┐
│Nr. │  Numele şi   │Categoria │  Nota la   │ Nota la interviu/ │      │        │
│crt. │  prenumele   │solicitat ă│proba scris ă│  Nota la proba   │ Nota │ Admis/ │
│    │ candidatului │          │            │    practic ă      │final ă│ Respins │
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼──────┼────────┤
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼──────┼────────┤
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼──────┼────────┤
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼──────┼────────┤
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼──────┼────────┤
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼──────┼────────┤
└────┴──────────────┴──────────┴────────────┴──────────────────┴──────┴────────┘
*ST*

    Prenumele şi numele pre şedintelui comisiei de autorizare ............
    Semn ătura ..............

    AGEN łIA NA łIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIAR Ă
    OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIAR Ă
    Data ...............

        Rezultatele examenului de autorizare pentru  persoane juridice

    În conformitate cu prevederile Regulamentului p rivind autorizarea sau 
recunoa şterea autoriz ării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt 
stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat c are apar Ńine Spa Ńiului 
Economic European în vederea realiz ării şi verific ării lucr ărilor de specialitate 
în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, 
aprobat prin Ordinul directorului general al Agen Ńiei Na Ńionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliar ă nr. 107/2010, membrii comisiei de autorizare proce dând la 
analiza dosarelor, decide:
*T*
┌────┬────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────┐
│Nr. │                                │                  │                │
│crt. │  Denumirea persoanei juridice  │ Clasa solicitat ă │ Clasa acordat ă │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
└────┴────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────┘
*ST*

    Prenumele şi numele pre şedintelui comisiei de autorizare .............
    Semn ătura ................

    ANEXA 5
    la regulament

--------------
    NOT Ă(CTCE)
    Anexa nr. 5 se g ăseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 231 
din 13 aprilie 2010, la pagina 17 (a se vedea imagi nea asociat ă).

    ANEXA 6
    la regulament
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--------------
    NOT Ă(CTCE)
    Modelul de ştampil ă se g ăseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
Nr. 231 din 13 aprilie 2010, la pagina 18 (a se ved ea imaginea asociat ă).

    ANEXA 7
    la regulament

    Prenumele şi numele/denumirea persoanei fizice/juridice autori zate ........
    Certificat de autorizare nr. ... din ... pentru  categoria de lucr ări ......

              Registru de eviden Ńă a lucr ărilor realizate/refuzate
*T*
┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┬─────────┐
│Nr. │  Lucrare   │   Nr. de    │  Tipul  │ Contract de │RecepŃionate │         │
│crt. │ acceptat ă/ │înregistrare │ lucr ării │  servicii   │/Respinse de │ Obser-  │
│    │ respins ă*) │la OCPI/ANCPI │         │(nr. şi dat ă) │ OCPI/ANCPI │ va Ńii**) │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─────────┤
├────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─────────┤
├────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─────────┤
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴─────────┘
*ST*

------------
    *) Nr. crt. al lucr ării respinse se va trece şi pe adresa de motivare a 
refuzului.
    **) Persoanele juridice vor trece prenumele şi numele persoanei fizice care a 
r ăspuns de lucrare, prin aplicarea ştampilei.

    Prenumele şi numele/denumirea persoanei fizice/juridice autori zate ........
    Certificat de autorizare nr. ... din ... pentru  categoria de lucr ări ......

                Registru de eviden Ńă a lucr ărilor verificate***)
----------
    ***) Se va completa numai de persoanele autoriz ate care au dreptul s ă execute 
verificarea lucr ărilor.

*T*
┌────┬─────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────┬───────────┐
│Nr. │Numele/Denumirea │   Nr. de    │ Tipul  │Contract de │        │Calificativ │
│crt. │  executantului  │înregistrare │lucr ării │  servicii │  Data  │  acordat  │
│    │                 │în registrul │        │ (nr. şi   │ verifi- │  (Admis/  │
│    │                 │executantului │        │   dat ă)   │  c ării │  Respins) │
├────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┤
├────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┤
├────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┤
└────┴─────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┘
*ST*

    ANEXA 8
    la regulament

              Condi Ńii minime de autorizare pentru persoane juridice
*T*
┌──────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Clasa de │ Număr de persoane fizice  │                                       │
│autorizare │ autorizate (PFA) angajate │             Dotare                    │
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│          │    cu norm ă întreag ă      │                                       │
├──────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│    I     │5 PFA, din care minimum    │2 sta Ńii totale*)                      │
│          │1 PFA categoria D          │1 receptor GPS (L1, L2)*)              │
│          │                           │3 calculatoare PC                      │
│          │                           │3 imprimante                           │
│          │                           │1 plotter A0                           │
│          │                           │2 scanere                              │
│          │                           │licen Ńă soft de prelucrare m ăsur ători  │
│          │                           │2 autoturisme                          │
│          │                           │sediu                                  │
├──────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│    II    │3 PFA, din care minimum    │2 sta Ńii totale                        │
│          │1 PFA categoria A          │1 receptor GPS                         │
│          │                           │2 calculatoare PC                      │
│          │                           │2 imprimante                           │
│          │                           │1 plotter                              │
│          │                           │1 scanner                              │
│          │                           │licen Ńă soft de prelucrare m ăsur ători  │
│          │                           │1 autoturism                           │
│          │                           │sediu                                  │
├──────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│    III   │1 PFA de categoria A, B    │1 sta Ńie total ă                        │
│          │sau D                      │1 calculator PC                        │
│          │                           │1 imprimant ă                           │
│          │                           │1 scanner                              │
│          │                           │1 licen Ńă soft de prelucrare m ăsur ători │
│          │                           │1 autoturism                           │
│          │                           │sediu-punct de lucru                   │
├──────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│    S     │Minimum o persoan ă         │Să aib ă un compartiment func Ńional     │
│          │autorizat ă în categoria de │de cadastru                            │
│          │lucr ări pe care le execut ă │2 sta Ńii totale                        │
│          │                           │2 receptoare GPS                       │
│          │                           │4 calculatoare PC                      │
│          │                           │2 imprimante                           │
│          │                           │1 plotter                              │
│          │                           │2 scanere                              │
│          │                           │2 licen Ńe soft de prelucrare m ăsur ători │
│          │                           │1 autoturism                           │
│          │                           │sediu                                  │
└──────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
*ST*

------------
    *) Persoanele juridice care desf ăşoar ă activit ăŃi de fotogrammetrie pot s ă 
deŃin ă în locul sta Ńiilor totale sau al receptoarelor GPS aparatur ă de prelucrare 
fotogrammetric ă.

    ANEXA 9
    la regulament

                                    LISTA
     documentelor depuse la ANCPI în vederea autori zării persoanelor juridice

    1. Copii de pe documentele privind înfiin Ńarea, organizarea şi func Ńionarea 
persoanei juridice:
    1.1. certificatul de înregistrare la Oficiul Na Ńional al Registrului 
ComerŃului;
    1.2. actul constitutiv al persoanei juridice;
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    1.3. statutul societ ăŃii comerciale;
    1.4. codul fiscal;
    1.5. certificat de cazier fiscal.
    2. Copii ale documentelor reprezentantului lega l, administratorului sau 
asociatului autorizat şi ale angaja Ńilor permanen Ńi autoriza Ńi ca persoane fizice 
pentru domeniul în care solicit ă autorizarea (carte de munc ă, contract individual 
de munc ă pe perioad ă nedeterminat ă, autoriza Ńia persoanei fizice angajate la 
firm ă).
    3. Chestionarul de evaluare.

    Operator economic,
    ......................
    (semn ătura autorizat ă)

    ANEXA 10
    la regulament

    Candidatul ...............................
                (denumirea persoanei juridice)

                            Chestionar de evaluare

    I. Informa Ńii generale
    1. Denumirea ................................
    2. Codul fiscal .............................
    3. Codul unic de înregistrare ............... D ata ...............
    4. Adresa sediului central .................... ...................
    5. Telefon ............. Fax ............ E-mai l .................
    6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare . .....(num ărul, data şi locul 
de înmatriculare/înregistrare)........
    7. Obiectul principal de activitate .......(în conformitate cu prevederile 
din statutul propriu)......
    8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, da că este cazul ......(adrese 
complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatri culare/înregistrare).....
    9. Capitalul social ...............
    10. Contracte derulate (lucr ări de specialitate din domeniile cadastrului, 
geodeziei şi cartografiei) - dac ă este cazul
*T*
┌────┬────────────┬──────────────┬─────────┬────────────┬───────────┬──────────┐
│Nr. │  Obiectul  │  Denumirea/  │         │  Pre Ńul    │  Procent  │ Perioada │
│crt. │contractului │    Numele    │Calitatea │ total al   │ îndeplinit │    de    │
│    │            │beneficiarului │ presta- │contractului │     de    │ derulare │
│    │            │ /clientului  │ torului │            │ prestator │a contrac- │
│    │            │   Adresa     │         │            │    (%)    │  tului   │
├────┼────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ 0  │     1      │      2       │   3     │      4     │     5     │     6    │
├────┼────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
├────┼────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
└────┴────────────┴──────────────┴─────────┴────────────┴───────────┴──────────┘
*ST*

    II. List ă cu echipamentul/softul/mijloacele de transport
    (de Ńinute în vederea desf ăşur ării activit ăŃii de specialitate)
*T*
┌────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┐
│  Tipul de  │Descriere, produc ător, │Starea echipamentului │  Proprietate/    │
│ echipament │  vechime (în ani)     │ (nou, în stare bun ă, │Închiriere (de la │
│            │                       │ necesit ă repara Ńii   │   cine şi se     │
│            │                       │ minore) şi num ărul   │ata şeaz ă copie a  │
│            │                       │     disponibil       │   actului de     │
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│            │                       │                      │   închiriere)    │
├────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
├────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
└────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┘
*ST*

    III. List ă cu personalul de specialitate angajat permanent
*T*
┌──────────────────────┬───────────────┬──────────────────┬────────────────────┐
│ Numele şi prenumele  │   Categoria   │    Func Ńia       │       Vechime      │
│                      │  autoriz ării  │(în cadrul firmei) │ (se ata şeaz ă copii │
│                      │               │                  │ de pe carnetele de │
│                      │               │                  │ munc ă certificate) │
├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
└──────────────────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────────┘
*ST*

    Operator economic,
    .....................
    (semn ătura autorizat ă)

    ANEXA 11
    la regulament

-------------
    NOT Ă(CTCE)
    Anexa nr. 11 se g ăseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 231 
din 13 aprilie 2010, la pagina 21 (a se vedea imagi nea asociat ă).

    ANEXA 12
    la regulament

                                PROCES-VERBAL
                        Nr. ....... data .......... .

    Subsemnatul, ...................., în calitate de reprezentant al ANCPI/OCPI, 
salariat la................, pentru constatarea aba terilor disciplinare şi 
aplicarea sanc Ńiunilor în conformitate cu Ordonan Ńa Guvernului nr. 10/2000  
privind desf ăşurarea activit ăŃii de realizare şi de verificare a lucr ărilor de 
specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei de c ătre 
persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României, aprob at ă cu 
modific ări şi complet ări prin Legea nr. 795/2001 ,
    am constatat urm ătoarele:

    1. Locul constat ării
    UAT ........................., localitatea .... ............., jude Ńul 
...............
    2. Identitatea persoanei autorizate
    Prenumele şi numele (denumirea) ......................., Autor iza Ńia cu seria 
...... nr. ........, domiciliat (cu sediul) în jude Ńul (sectorul) 
..............., localitatea ..................., s tr. .............. nr. ....., 
bl. ....., sc. ....., et. ..., ap. .., CI/BI ... se ria ... nr. ........, 
emis ă/emis de ................ la data .........., având  ocupa Ńia 
................., salariat al ................., c u sediul în jude Ńul/(sectorul) 
................, localitatea .................., s tr. ........... nr. ...., sc. 
..., et. ..., ap. ...
    3. Descrierea abaterii
    ............................................... ...........................
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    ............................................... ...........................
    ............................................... ...........................
    Fapta constatat ă constituie abatere disciplinar ă şi se sanc Ńioneaz ă cu 
avertisment/amend ă/suspendare.
    ............................................... ...........................
    Contravenientul a luat cuno ştin Ńă de con Ńinutul procesului-verbal.

    Semn ătura persoanei autorizate şi ştampila
    ....................................

                                   --------
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