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ANUNȚ
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj organizează, în temeiul Legii nr.
7/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Directorului
General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010 pentru
aprobarea Regulamentului 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, cu modificările și completările
ulterioare, examenul de autorizare a persoanelor fizice în data de 23.09.2020.
Examinarea candidaților constă în probă scrisă, conform tematicii stabilite de
A.N.C.P.I. și probă practică: măsurători la teren și prelucrarea datelor.
Proba practică se va desfășura în data de 23.09.2020, începând cu ora 9.00, iar
proba scrisă va avea loc tot în data de 23.09.2020, la sediul OCPI Gorj, din mun. Tg-Jiu,
str. 8 Martie, nr. 3A, camera 2 (sala de ședință), de la ora 12.
Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de 2 ore.
Promovarea examenului se va face cu nota minimă 7, rezultată din media aritmetică
a notelor obținute la cele două probe, nota minimă de promovare a fiecărei probe fiind 5.
Comunicarea rezultatelor examenului de autorizare, se afișează la sediul instituției,
în maximum 3 zile lucrătoare de la data finalizării celei de-a doua probe a examenului.
Menționăm că la intrarea candidaților în instituție este obligatoriu triajul epidemiologic
și dezinfectarea mâinilor. Candidații vor purta măști de protecție care să acopere nasul și
gura pe toată perioada examinării.
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