În conformitate cu prevederile art. 54, alin.3 din Regulamentul privind autorizarea
sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat
membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European
în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al
geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin ordinul Directorului General
al ANCPI nr. 107/2010, geodezii cu drept de semnătură vor fi autorizaţi, fără examinare,
pentru categoria de lucrări echivalentă, în baza unui dosar care va fi depus la Agenţia
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (gradul I sau II )/ Oficiul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară (gradul III sau IV) şi care va conţine:
1. cerere, conform modelului;
2. certificat de autorizare, eliberat de Ordinul Geodezilor din Rom\ânia, în copie;
3. certificat de cazier judiciar, în original;
4. copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate;
5. chitanţa pentru plata tarifului, în copie.
Tariful pentru emiterea certificatului de autorizare pentru geodezii cu drept de
semnătură este de 100 lei, potrivit codului 2.7.9 din Ordinul ministrului administraţiei şi
internelor nr. 39/20009, privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de
autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile
cadastrului, geodeziei şi cartografiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Echivalarea se va face de către Comisia de Autorizare, în funcţie de condiţiile de studii
şi vechime îndeplinite la momentul emiterii certificatului de autorizare de către OGR.
Certificatele de autorizare pentru categoriile B şi C se vor emite de către OCPI, pe raza
căruia îşi are domiciliul fiscal solicitantul, după stabilirea categoriei corespunzătoare.
Notă: Persoanele care au fost autorizate şi de ANCPI/OCPI anterior autorizării de către
OGR trebuie să depună şi certificatul de autorizare (emis de OCPI/ANCPI), în original şi
ştampila.

