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Exemplar 1 
 

Către:  Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
În atenția: Doamnei/Domnului Director 
Spre știință: Doamnei/Domnului Șef Serviciu Cadastru 
 
Spre știință: Uniunea Geodezilor din România 
În atenția: Domnului ing. Mircea AFRĂSINEI, Președinte al Uniunii Geodezilor din 

România 
 
Spre știință: Asociația Evaluatorilor Funciari din România – AEF România 
În atenția: Domnului dr. ing. Mihai RACOVICEAN, Președinte 
 
Spre știință: Asociația Națională a Topografilor Autorizați Brașov 
În atenția: Domnului ing. Radu-Daniel PRECUP, Președinte 
 
Referitor la: publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii                        

nr. 125/2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului   
nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 
familiale 

 

Stimată Doamnă/Stimate Domnule Director, 
Stimată Doamnă/Stimate Domnule Șef Serviciu Cadastru, 
Stimați Domni, 
 
Vă informăm faptul că în data de 9 mai 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, Legea nr. 125/2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (Ordonanța           
nr. 44/2008), care introduce un nou articol referitor la vechimea în specialitate dobândită 
de persoanele fizice autorizate să desfășoare activități economice în temeiul prezentei 
ordonanțe de urgență. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 181 alin. (1), lit. a) și b) și alin. (2) din 
Ordonanța nr. 44/2008, „perioada în care o persoană fizică autorizată desfăşoară 
activităţi economice în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă constituie vechime în 
specialitate, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:   

   a) activitatea economică pe care o desfăşoară a produs venituri nete în anul supus 
recunoaşterii vechimii a căror valoare este cel puţin egală cu nivelul a de 12 ori salariul 
minim brut pe ţară garantat în plată stabilit potrivit legii în anul respectiv;   

   b) este înregistrată la registrul comerţului cu un singur cod CAEN de activitate sau 
cu codul CAEN principal de activitate pentru care se doreşte recunoaşterea vechimii”, iar 
„vechimea în muncă şi, după caz, vechimea în specialitate este considerată perioada în care 
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PFA a desfăşurat activitate economică şi a achitat contribuţiile, taxele şi impozitele legale, 
nefiind luată în considerare perioada în care PFA nu a avut activitate generatoare de venit 
sau a avut activitatea suspendată”. 

Totodată conform art. 16 alin. (2) din Ordonanța nr. 44/2008, „în scopul exercitării 
activităţii/activităţilor pentru care a fost autorizată, PFA poate stabili relaţii contractuale, 
în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale 
sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să 
îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni”. 

Având în vedere cele de mai sus, pentru autorizarea persoanelor fizice într-una din 
categoriile de autorizare prevăzute în Anexa nr. 1 la 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, vă rugăm să aplicați prevederile de mai sus, cu mențiunea că în 
vederea îndeplinirii condiției stipulate la art. 181 alin. (1), lit. b) din Ordonanța nr. 44/2008, 
codul CAEN principal de activitate trebuie să fie 7112. 

De asemenea, vă rugăm să informați persoanele fizice autorizate cu privire la 
modificările legislative învederate prin prezenta adresă. 

 
Cu deosebită consideraţie, 

 
ILDIKÓ RÁKOSI-SEIWARTH 

                                                        DIRECTOR GENERAL  
 
 
 
 
 

Adriana TUDOSOIU 
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înt. I.B.O./22.06.2022 
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