APROB,
Radu Codruț ȘTEFĂNESCU
DIRECTOR GENERAL

REFERAT DE APROBARE
privind necesitatea modificării Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea
autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii
Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea
realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și
al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinului directorului general al
Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, cu modificările
ulterioare
La data de 13 aprilie 2010 a intrat în vigoare Ordinul directorului general al Agenției
Naționale

de

Cadastru

și

Publicitate

Imobiliară

nr.

107/2010

pentru

aprobarea

Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice
române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține
Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în
domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României.
Având în vedere:
− Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
− Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative;
− Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu

modificările și

completările ulterioare;
− Măsurile luate pentru reducerea eforturilor de procurare a documentelor în vederea
obţinerii serviciilor publice, precum şi referitoare la facilitarea interconectării bazelor de date
între instituţiile publice;
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− Necesitatea aplicării Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi
al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere
pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE de la
data de 1 iulie 2016, care impune creşterea gradului de furnizare a serviciilor online şi
creşterea încrederii în tranzacţiile electronice, precum şi stabilirea unui cadru de
interoperabilitate a sistemelor informatice.
Vă solicităm să aprobați modificarea Regulamentului privind autorizarea sau
recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al
Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea
realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al
cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, cu modificările ulterioare,
precum și publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Regulamentul privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și
juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține
Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în
domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin
Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.
107/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 231 din 13 aprilie 2010,
modificat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară nr. 978/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 625 din 16
august 2016, se modifică după cum urmează:
1. Anexa nr. 2 la regulament se modifică și va avea următorul cuprins:
ANEXA Nr. 2
la regulament

Model de cerere pentru autorizarea persoanelor fizice
Către, ANCPI/OCPI ..............
Domnule/Doamnă preşedinte al/a comisiei de autorizare,
Subsemnatul/Subsemnata,
..................................,
judeţul

.................................,
...............,
având

născut/născută în localitatea
cetăţenia
.............................,
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domiciliat/domiciliată în localitatea ................, str. .............................. nr. ...., bl. ..., sc. ..., et.
...., ap. ....., sectorul/judeţul ......................., telefon ......................................, e-mail
.........................................,
cod
numeric
personal*)
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
posesor/posesoare
al/a
diplomei
de
inginer/subinginer/tehnician,
seria/nr.
..............................., promoţia ......................, eliberată de ........................... din
........................, solicit autorizarea în categoria de lucrări A/B/C/D.
*)Sau echivalent.
În susţinerea cererii anexez următoarele:
1. curriculum vitae;
2. lista de lucrări de specialitate realizate şi a celor la care am participat (denumirea
lucrării, amplasament, tipuri de lucrări de specialitate realizate etc.);
3. copii ale actelor de studii/specializări;
4. copia carnetului de muncă, vizat;
5. certificat de cazier judiciar, original;
6. certificat de cazier fiscal, original;
7. chitanţă taxă autorizare, copie.
Nota: Sunt de acord ca Agenţia Naţionala de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) să
solicite în numele meu şi pentru mine cazierul judiciar de la instituțiile abilitate conform
dispozițiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificările şi
completările ulterioare.

Semnătura ..................................
Data ............................................
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