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Către:  Oficiilor de Cadastru și Publicitate Imobiliară  
În atenția: Doamnei/domnului șef serviciu cadastru 
Spre știință: Asociația Patronală din Cadastru, Geodezie și Cartografie 
   e-mail: office@apcgc.ro 

Uniunea Geodezilor din România 
e-mail: office@ugr.ro 
Asociația Evaluatorilor Funciari din România 
e-mail: mihai.racovicean@otniel.ro 

Referitor la: controlul persoanelor juridice autorizate cu privire la personalul 
autorizat angajat 

 
 
Stimată doamnă/stimate domn, 
 
Având în vedere numeroasele sesizări cu privire la neîndeplinirea/schimbarea 

condițiilor de autorizare a persoanelor juridice autorizate de ANCPI pe toată perioada de 
valabilitate a certificatului de autorizare, precum și constatarea faptului că o persoană 
juridică utilizează la solicitarea autorizării aceeași dotare tehnică și aceiași persoană fizică 
autorizată angajată cu normă întreagă la alte firme deja autorizate, vă comunicăm 
următoarele: 

 potrivit art. 38 litera d)  din Regulamentul privind autorizarea şi recunoaşterea 
autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de 
specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, 
aprobat prin ordinul directorului general al ANCPI nr. 107/2010 cu modificările și 

completările ulterioare (Regulament): persoanele juridice autorizate au obligaţia “ să 
notifice în scris la ANCPI, în termen de 15 zile de la apariţie, modificarea condiţiilor care au 
determinat autorizarea: modificarea statutului de funcţionare, modificarea sediului 
social/secundar, modificarea structurii asociaţilor, a administratorilor sau a persoanelor 
fizice autorizate, a angajaţilor permanenţi în baza cărora a fost autorizată persoana 

juridică, sancţiunile comerciale primite, starea de faliment” ; 
 potrivit art. 38 litera n) din Regulament “în situaţia în care nu mai sunt 

îndeplinite condiţiile care au stat la baza autorizării, respectiv recunoaşterii autorizării, să 
solicite ANCPI încetarea valabilităţii certificatului de autorizare/recunoaştere a 
autorizării deţinut, în termen de maximum 3 luni de la data la care notifică ANCPI cu 
privire la această situaţie. La cerere, persoana juridică poate solicita emiterea unui nou 
certificat de autorizare/recunoaştere a autorizării într-o clasă inferioară, conform condiţiilor 
îndeplinite la momentul solicitării, în baza documentelor justificative. Emiterea noului 
certificat de autorizare/recunoaştere a autorizării se face cu scutire de la plata tarifului, 
valabilitatea acestuia fiind aceeaşi cu cea a certificatului pe care îl înlocuieşte.”  

 potrivit art. 48 alin. (1) litera g) „certificatul de autorizare îşi încetează 
valabilitatea (…) în situaţia prevăzută la art. 38 lit. n), dacă persoana juridică nu a solicitat 
emiterea certificatului într-o clasă inferioară sau nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare 
prevăzute de prezentul regulament”;  

 potrivit art. 114 alin. (1) din Codul muncii, „durata maximă legală a timpului de 
muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. ”   
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Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să comunicați aceste prevederi 

tuturor persoanelor juridice autorizate cu sediul pe raza teritorială a județului 
dumneavoastră, astfel încât până la data de luni 29.03.2021 să transmită la ANCPI, 
dacă este cazul, notificarea privind persoanele fizice angajate în prezent cu normă 
întreagă la persoana juridică.  

Totodată, vă informăm că după acest termen, ANCPI va realiza verificări ale 
persoanelor juridice autorizate, iar în situația în care va constata că două sau mai multe 
persoane juridice autorizate au aceeași persoană fizică autorizată angajată cu normă 
întreagă, va  proceda la aplicarea prevederilor legale mai sus menționate.  
 

Cu deosebită consideraţie, 
 
 
 
 
 

Mircea Viorel POPA 
 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 
 

 

 

 

 

Ioan Cristian BUZAȘ 

Director Direcția de Cadastru și Geodezie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ancpi.ro/

		2021-02-23T15:54:38+0200
	Ioan-Cristian Buzas


		2021-02-23T17:34:46+0200
	Mircea-Viorel Popa




