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Preşedinte al Comisiei de Autorizare

la: precizări cu privire la reÎnnoirea certificatelor de autorizare

Stimată Doamnă I Stimate Domnule Director,
Având in vedere prevederile art. 54, alin. (3) şi (4) 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, vă aducem la cunoştinţă următoarele:
Termenul până la care se pot depune dosarele pentru emiterea certificatelor de
autorizare pentru geodezii cu drept de semnătură/reinnoirea certificatelor de autorizare
emise anterior anului 2007 de către ANCPIIOCPI este 13.12.2010. După această dată
geodezii cu drept de semnătură şi persoanele fizice autorizate anterior anului 2007, care
nu au solicitat eliberarea/reinnoirea certificatului de autorizare nu mai pot depune lucrări
pentru avizare/recepţie la OCPIIANCPI, potrivit art. 54 alin. (5) din Regulamentul
menţionat mai sus.
Precizăm că persoanele juridice trebuie să işi reinnoiască certificatul de autorizare
până la expirarea termenului de valabilitate, respectiv 5 ani de la data emiterii, potrivit art.
34 din Regulament.
Menţionăm de asemenea faptul că, orice persoană fizică/juridică poate solicita
schimbarea certificatului de autorizare În diverse situatii: schimbarea numelui, sediului,
etc., tariful pentru acest serviciu fiind 100 lei (cod se~iciu 2.7.9). in această situaţie,
certificatul de autorizare al persoanelor juridice nu Îşi modifică valabilitatea iniţială (cinci
ani de la data realizării procedurii de autorizare). La ridicarea noului certificat se vor preda
certificatul vechi şi ştampila.
Cu aleasă consideraţie,
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