GIURGIU

OCPI:6283/27.10.2021

LISTA CU PERSOANELE FIZICE ADMISE/RESPINSE PENTRU PARTICIPAREA LA
EXAMENUL DE AUTORIZARE

În urma întrunirii Comisiei de autorizare constituită prin decizia Directorului
OCPI Giurgiu numărul 6/10.02.2021, în vederea analizării dosarelor depuse pentru
obţinerea certificatului de autorizare, conform art. 16 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 numărul 107/29.03.2010, s-a hotărât:

Nr.crt

Numărul de
înregistrare dosar
candidat

Categoria
solicitata

Admis/Respins/Completare

1.

43803

C

ADMIS

2.

85252

B

ADMIS

3.

86156

B

ADMIS

4.

86438

C

RESPINS

5.

86440

C

ADMIS

6.

86884

B

ADMIS

7.

88861

B

ADMIS
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În temeiul art. 18 din Ordinul 107/2010, examenul constă în :
Proba scrisă - se desfăşoară conform tematicii stabilite de ANCPI şi va avea
loc în data de 02.11.2021, ora 10.00 la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Giurgiu, Bulevardul 1907, nr. 1, sc. B, Giurgiu.
Proba practică - constă în măsurători la teren şi prelucrare date şi se va
susţine în data de 03.11.2021, începând cu ora 10.00 la sediul Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu, Bulevardul 1907, nr. 1, sc. B, Giurgiu.
Bibliografia şi tematica pentru examinarea candidaţilor în vederea
autorizării în categoriile: B, C şi E, actualizată conform prevederilor legale, este
afişată pe site-ul ANCPI www.ancpi.ro, la secţiunea Autorizaţi-Examene.
Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de 2 ore. Timpul destinat
pentru proba practică este de maxim 2 ore.
Promovarea examenului se va face cu nota minimă 7, rezultată din media
aritmetică a notelor obţinute la cele două probe, nota minimă de promovare a
fiecărei probe fiind 5.
Comunicarea rezultatelor examenului de autorizare se afişează pe pagina de
internet a OCPI Giurgiu: www.ocpigiurgiu.ro, secţiunea (Informaţii publice-interes
public) în maximum 3 zile lucrătoare de la data finalizării celei de-a doua probă a
examenului.
Candidaţii trebuie să fie în sala de concurs la ora 9.30, iar accesul în sala este
permis doar cu cartea de identitate, instrumente de scris cu pastă/cerneală de
culoare albastră şi masca de protecţie care să acopere nasul şi gura pe toată
perioada examenului.
Vă informăm că este permis accesul în instituţie şi participarea la examen
numai persoanelor care se află într-una dintre următoarele situații :
 Fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut
cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 Prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui
test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48
de ore;
 Se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării
cu virusul SARS-CoV-2;
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 În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit
certificate digitale ale Uniunii Europene privind Covid-19 sau documente
compatibile cu aceste certificate, dovada pentru accesul în incinta
OCPI/BCPI se face prin intermediul unui document pe suport de hârtie sau
electronic care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu
virusul SARS-CoV-2.
La accesul candidaților în incinta locației în care are loc proba, se va verifica
dovada că persoanele se află într-una dintre situațiile care permit participarea,
descrise mai sus, pe baza unui document scris pe care îl vor avea asupra lor, în
copie (certificat verde digital Covid 19 printat), care se va păstra la dosarul de
concurs.
Toate aceste măsuri au scopul de a proteja publicul și salariații, în egală
măsură.
Vă mulțumim pentru înțelegere.
Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0246.216.444 sau pe
adresa de e-mail valentina.ghetu@ancpi.ro.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE AUTORIZARE,
Pentru Şef Serviciu Cadastru OCPI Giurgiu
BLĂGESCU Alexandra-Ioana
Consilier cadastru
Semnat digital de

AlexandraAlexandra-Ioana Blagescu
2021.10.27 17:11:18
Ioana Blagescu Data:
+03'00'
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