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Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj organizează, în temeiul Legii nr. 
7/1996, 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, organizează examen de autorizare a persoanelor fizice după cum urmează: 

- în data de 24.11.2021 – examenul de autorizare pentru cei care solicită 
autorizarea în categoria B 

- în data de 25.11.2021 – examenul de autorizare pentru cei care solicită 
autorizarea în categoria C și categoria E 
 

Examinarea candidaților constă în probă scrisă, conform tematicii stabilite de 
A.N.C.P.I. și probă practică: măsurători la teren și prelucrarea datelor.  

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, 

și pe site-ul acesteia, în maximum 3 zile lucrătoare de la data finalizării celei de-a doua 
probe a examenului. 

Atât proba practică cât și proba scrisă se vor desfășura în aceeași zi, începând cu ora 
10.00, la sediul OCPI Gorj din mun. Tg-Jiu, str. 8 Martie, nr. 3A. 

Accesul candidaților în instituție se face conform prevederilor H.G. nr.1183/2021, 
art. 12, alin.4), respectiv dacă candidații fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-
CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, sau 
prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai 
vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia 
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, ori, care se află în perioada cuprinsă între 
a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.  

Candidații vor purta măști de protecție care să acopere nasul și gura pe toată perioada 
examinării, cu păstrarea distanței corespunzătoare, respectându-se toate măsurile necesare 
în vederea protejării sănătății candidaților și a salariaților OCPI Gorj. 

 
 
 


