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Către:  Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
 

În atenţia: Doamnei/Domnului Director 
 

Referitor la: suspendarea susținerii examenului de autorizare pentru persoanele 
fizice și a întocmirii rapoartelor de verificare pentru persoanele 
juridice 

 
 

Stimată Doamnă Director, 
Stimate Domnule Director, 

 

Având în vedere situaţia epidemiologică creată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 
pe teritoriul României, în scopul prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 și 
desfășurării activității în cadrul ANCPI și în instituțiile subordonate în condiții care să asigure 
securitatea în muncă și sănătatea tuturor salariaților și ținând cont de prevederile Hotărârii de 
Guvern nr. 935/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea 
Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 
data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și de dispozițiile 
Ordonanței de Urgență nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea 
activității de telemuncă, Comisia de autorizare din cadrul ANCPI a decis să suspende 
susținerea examenului de autorizare pentru persoanele fizice pe durata stipulată în actele 
normative anterior menționate.  

Astfel, pe durata prelungirii stării de alertă prin hotărârea de guvern mai sus menționată, 
în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 și în scopul protejării vieții 
și sănătății, atât a salariaților, cât și a candidaților, apreciem că este oportună suspendarea 
activității comisiilor de autorizare din cadrul tuturor oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, 
respectiv, suspendarea susținerii examenului de autorizare pentru persoanele fizice, precum 
și suspendarea întocmirii de către salariați a rapoartelor de verificare ale persoanelor juridice 
care solicită autorizarea. 

În cazul în care există rapoarte de verificare deja întocmite vă rugăm să le înaintați 
instituției noastre, în vederea analizării dosarelor de autorizare aferente acestora.  
 

Cu deosebită considerație, 
 

Mircea Viorel POPA 
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

 
 
 

Ioan Cristian BUZAȘ 
Director Direcția de Cadastru și Geodezie 
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