Comisia de autorizare ANCPI
Rezultatele analizei dosarelor de autorizare ale persoanelor juridice și fizice
care au solicitat autorizarea până la data de 29.09.2021
În conformitate cu prevederile 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, membrii Comisiei de autorizare din cadrul ANCPI, procedând la analiza dosarelor
de autorizare ale persoanelor juridice și fizice care au solicitat autorizarea până la data de
29.09.2021, decid:
I.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

II.
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Persoane juridice
Denumirea persoanei juridice

Clasa solicitată

Admis pentru ședința
din
07.10.2021

PROMS ING ARHITECTURE S.R.L.
TOPOSIG EXPERT S.R.L.
KRONPASS GROUP S.R.L.
E.F. TECHNOLOGY S.R.L.
DASWORK PRO-CAD S.R.L.
SURVEYCADMAP S.R.L.
VIZACAD EXPERT S.R.L.
GISNICOL GEOCAD S.R.L.
BEST TOPO SOLUTIONS S.R.L.
CADASTRULAMINUT S.R.L.
CRISTI PROIECTARE SI CONSULTANTA S.R.L.
INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.
TOPO CONSTRUCT SOLUTION S.R.L.

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
III

Cu completări
Admis
Admis
Admis
Admis
Admis
Admis
Admis
Admis
Admis
Admis
Admis
Cu completări

Persoane fizice - fără examinare
Numele şi prenumele candidatului

Categoria
solicitată

ȘERBAN GEORGE-MIHAI
SISEA BOGDAN-ROBERT
ȘUBA ELEMER-EMANUEL

D
D
D

Admis pentru ședința
din
07.10.2021
Admis
Admis
Cu completări
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III.

Solicitări de actualizare date de pe certificatele de autorizare – persoane
juridice

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice autorizată

1.

BETA R.G. TRUST S.R.L.

IV.

Admis pentru
ședința din
07.10.2021
Admis

Observații

Persoane fizice – cu examinare

Persoanele fizice vor susține proba scrisă în intervalul orar: 10:00-10:45.
Accesul candidaților în sala de examen (etaj 2, camera 4, sediul A.N.C.P.I.) se va face
până la ora 9:50, pe baza BI/CI.
Redactarea lucrării scrise se va face cu pix/stilou cu cerneală albastră.
Interviul se va susține la etajul 2, camera 4, începând cu ora 12:00, conform programării
care va fi afișată în ziua examenului, după susținerea probei scrise.
ATENȚIE: Nu este permisă intrarea în sala de examen după ora programată pentru
începerea probei scrise, respectiv a interviului.
Candidații admiși la proba scrisă se vor prezenta la interviu cu maximum 10 minute
înainte de ora programată, iar după susținerea acestuia candidații vor părăsi sediul instituției
individual, cu respectarea măsurilor de siguranță și a indicatoarelor existente.
Nu este permisă staționarea candidaților pe holurile instituției.
Pentru funcționarea optimă și în siguranță în vederea protejării sănătății candidaților și
angajaților, ANCPI a luat măsurile necesare. Astfel, accesul publicului în instituție se va face
cu respectarea următoarelor măsuri: păstrarea distanței de siguranță de minim 2 m,
verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediul instituției (persoanelor cu
temperatura corporală ce depăşeşte valoarea de 37,3 grade Celsius nu li se va permite
accesul în instituţie), purtarea măștii de protecție în mod corespunzător în incinta sediului.
Măsurile sunt obligatorii și trebuie respectate de către toți candidații, în conformitate cu
reglementările stabilite în acest sens. La intrarea candidaților în instituție este obligatoriu
triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor.
Nr.
crt.
1.
2.

Numele şi prenumele candidatului

Categoria
solicitată

Admis pentru ședința din
07.10.2021

MOROZAN CLAUDIU-COSMIN
SUDITU ALINA-ALEXANDRA

A
A

Admis
Cu completări
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