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ANUNT
Avdnd in vedere preved erile arL.41-452 din Regulamentul - cadru priilnd stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor
funcliilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice,
aprobat prin Hotir6rea Guvernului nr.28612011 cu modificdrile gi completdrile, prevederile
art. 26 din Legea cadru privind salarizarea unitard a personalului plitit din fonduri publice
nr. 28412010, cu modificdrile qi completirile ulterioare, precum gi Procedura de organizare
gi desfdgurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Agenliei
Nalionale de Cadastru Ei Publicitate lmobiliard gi instituliile subordonate in grade/trepte
profesionale gi transformdri de posturi din studii medii in studii superioare, aprobatd prin
Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 969/2015, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare,
Acordul A.N.C.P.l. nr.24299 din 11.11.2016 inregistrat la O.C.P.l. Gorj cu nr.10970
din 15.11.2016 privind organizarea examenului de promovare dintr-o func{ie cu un nivel de
studii medii intr-o funclie cu un nivel de studii superioare,
Oficiul de Cadastru gi Publicitate lmobiliard Gorj organizeazd, in data de
20.12.2016:
EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL INTR-O FUNCTIE
PENTRU CARE ESTE PREVAZUT UN NIVEL DE STUDII SUPERIOR, PRIN
TRANSFORMAREA POSTULUI

din cadrul compartimentului func{ional al Oficiului de Cadastru gi Publicitate lmobiliard
Gorj, pentru postul men{ionat mai jos:
1. Serviciul Cadastru:
- 1 post de referent treapta I care prin transformare va deveni consilier cadastru
gradul ll;
Examenul se va desfdgura la sediul Oficiului de Cadastru 9i Publicitate lmobiliard
Gorj din Municipiul Tdrgu-Jiu, str.B Martie nr.3A, jud. Gorj, camera 5, sala de $edinte, ora
1000.

SUSTINEREA EXAMENULUI :
Examenul.constd in sustinerea unei probe scrise.
Proba scrisd va avea loc in data 20,12.2016 la sediul Oficiului de Cadastru gi
Publicitate lmobiliard Gorj din Municipiul TArgu-Jiu, str.B Martie nr.3A, jud. Gorj, camera 5,
sala de gedinle, ora 10oo.
Proba scrisd constd in elaborarea unei lucrdri.
Sunt declara{i admigi la proba scrisd candidatii care au ob{inut minim S0 de puncte.
Tematica 9i bibliografia de examen sunt anexe la prezentul anunt, pot fi consultate la
sediul Oficiului de Cadastru si Publ
lmobiliard Gorj din Municipiul TArgu-Jiu, str.8
Martie nr.3A, jud. Gorj, 9i pe site-ul
i: www.ocpigj.ro.

ANCPI/Str, Splaiul Independenlei nr. 202A, etaj 1, sector 6, Cod pogta' 060022, Bucuresti, ROMANIA
lelefon. (+4021) 317 73 39t Faxr (+4021) 316 52 24; e-mail: ofiice@ancpi.ro; www.ancpi.ro
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pentru examenul de promovare a personalului contractual intr-o funcfie pentru care
este prevezut un nivel de studii superior, prin transformarea postului de referent
treapta I din cadrul Serviciului Cadastru in post de consilier cadastru gradul ll

1.
2.

Legea cadastrului 9i a publicitdlii imobiliare nr. 7/1996, republicatd, cu modificirile 9i
completdrile ulterioare.
Ordinul nr. 533/2016
Directorului General al ANCPI, privind aprooarea
Specificaliilor tehnice de realizare a lucrdrilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii
imobilelor in cartea funciard.
Ordinul Ministrului Administraliei Publice nr. 53412001 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
Ordinul nr. 118412011 al Directorului General al ANCPI, privind aprooarea
Protocolului-cadru de colaborare intre Agenlia Nalionald de Cadastru gi Publicitate
lmobiliard gi unitd{ile administrativ-teritoriale pentru realizarea inregiskdrii sistematice a
imobilelor in cadastru 9i in cartea funciarS.
HotdrArea de Guvern nr.29412015 privind aprobarea Programului national de
cadastru 9i carte funciard 2015-2023.
Regulamentul de avizare, receptie gi inscriere in evidenlele de cadastru gi cartea
funciard aprobat prin Ordinul Directorului General al Agentiei Nafionale de Cadastru gi
Publicitate Imobiliard nr.70012014, cu modificdrile si completdrile ulterioare.
Regulamentul privind autorizarea sau recunoagterea autorizdrii persoanelor fizice gi
juridice romAne, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care
apa(ine Spaliului Economic European in vederea realizdrii gi verificdrii lucrdrilor de
specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei 9i al cartografiei pe teritoriul RomAniei,
aprobat prin Ordidul nr. 10712010 al Directorului General al ANCPI.
HotdrArea Guvernului nr. 890i2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedura de constituire, atribuliile gi functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprietate privatd asupra terenurilo.r, a modelului gi modului de atribuire a titlurilor de
proprietate, precum gi punerea in posesie a proprietarilor, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare.
Ordinul Directorului General al Agenliei Na{ionale de Cadastru gi Publicitate
lmobiliard nr.890/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare 9i funclionare gi a
organigramei oficiilor de cadastru gi publicitate imobiliard, pfecum 9i a Regulamentului de
organizare 9i funcfionare gi a organigramei Centrului Na{ional de Cartografie.
Ordinul Ministrului Adminis,traliei 9i Internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor
pentru serviciile furnizate de Agenlia Na{ionalS de Cadastru gi Publicitate lmobiliard 9i
uniti{ile sale subordonate gi a taxei de autorizare pentru persoanele care rdalizeazd lucrlri

al

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei 9i cartografiei, cu modificirile
completirile ulterioare.
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Legea nr. 1712014 privind unele mdsuri de reglementare a vAnzdrii-cumpdrdrii
terenurilor agricole situate in extravilan gi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societetilor comerciale ce delin in administrare terenuri proprietate publicd gi
private a statului cu destinalie agricoli gi infiinlarea Agen{iei Domeniilor Statului.
12. Ordinul nr. 71917401M.571233312014 privind aprobarea normelor metodologice
pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 1712014 privind unele misuri de reglementare a
vAnzdrii-cumpdririi terenurilor agricole situate Tn extravilan gi de modificare a Legii nr.
26812001 privind privatizarea societdlilor comerciale ce detin in administrare terenuri
proprietate publicd 9i privatS a statului cu destinalie agricole 9i infiintarea Agen{iei
1'1.

Domeniilor Statului.
l3.Ordinul nr. 1738/2015 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor gi

datelor rezultate din furnizarea serviciilor de cdtre Agenlia Nalionald de Cadastru 9i
Publicitate lmobiliari 9i unitSlile sale subordonate.
14. Legea nr.54412001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare.

15.Legea nr.47712004 privind Codul de conduitd
autoritdlile 9i instituliile publice.

lon Dorel GRIPCEA
$ef Servi u Gadastru
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TEMATICA
pentru examenul de promovare a personalului contractual ?ntr-o func[ie pentru care
este prevSzut un nivel de studii superior, prin transformarea postului de referent
treapta I din cadrul Serviciului Cadastru in post de consilier cadastru gradul tl

.
.
.

1. Legea cadastrului 9i a publicitilii imobiliare nr. 7/1996, republicati
Regimul general al cadastrului 9i publicitSlii imobiliare (Titlul l);
Publicitatea imobiliard (Titlul ll);
Dispozilii tranzitorii, sanc{iuni 9i dispozilii finale ale Legii 7 (Titlul lll);

2. Ordinul nr. 533/2016 al Directorului General al ANCPI, privind aprobarea
Specificaliilor tehnice de realizare a lucrdrilor sistematice de cadastru in vederea
inscrierii imobilelor in cartea funciard, al Directorului General al A.N.C.P,l.

.

3. Ordinul nr. 53412001.
Normele tehnice pentru introducerea cadasirului general.

4. Ordinul nr. 118412011 al Directorului General al ANCPI, privind aprobarea
Protocolului-cadru de colaborare intre Agenlia NalionalS de Cadastru gi Publicitate
lmobiliard 9i unitifile administrativ-teritoriale pentru realizarea inregistrdrii
sistematice a imobilelor in cadastru gi in ca rtea funciari.
5, HotirArea Guvernului nr.294120'15
o Principalele "activitd{i ale Agentiei Na{ionale de Cadastru gi Publicitate lmobiliard,
precum 9i sumele esiimate din venituri proprii penku realizarea Programului national de
cadastru gi carte funciari in perioada 2015-2023.

6. Regulamentul de avizare, receplie gi inscriere in evidenlele de cadastru gi
carte funciari aprobat prin Ordinul nr.70012014 al Directorului General al ANCPI, cu
modificdrile gi completirile ulterioare.
7, Regulamentul privind autorizarea sau recunoagterea autorizdrii persoanelor
fizice 9i juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui
stat care apatine Spatiului Economic European in vederea realizirii gi verificirii
lucririlor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei 9i al cartografiei pe
teritoriuf RomAniei, aprobat prin Ordinul nr. 10712010 al Directorului General al
ANCPI.

8.

Hotdrdrea Guvernului nr. 890/2005.
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9. Ordinul Directorului General al Agenliei Nalionale de Cadastru
lmobiliard nr.890/201 5
o Atribuliileoficiilorteritoriale;

.
.

9i

Publicitate

Organizareaoficiilorteritoriale;
Atributiile Serviciului Cadastru;

10. Ordinul Ministrului Administraliei

9i lnternelor nr.39/2009 privind
pentru
tarifelor
gprobarea
serviciile furnizate de Agen{ia Nalionali de Cadastru gi
Publicitate lmobiliari 9i unitdlile sale subordonate gi a taxei de autorizare pentru
persoanele care realizeazi lucrdri de specialitate din domeniile cadastrului,
geodeziei 9i cartografiei, cu modificdrile 9i completirile ulterioare.
11. Legea nr. 1712014 privind unele misuri de reglementare a v6nz6riicumpdririi terenurilor agricole situate in extravilan gi de modificare a Legii nr.
26812001 privind privatizarea societifilor comerciale ce detin in adminGtrare
terenuri proprietate publici 9i privatd a statului cu destinalie agricoli gi infiintarea

Agenfiei Domeniilor Statului.

12. Ordinul nr.

7'1917401M.571233312014 privind aprobarea normelor
metodofogice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 1712014 privind unele mdsuri
de reglementare a vinzdrii-cumpirdrii terenurilor agricole situate in extravilan gi de
modificare a Legii nr,26812001 privind privatizarea societi{ilor comerciale ce detin
in administrare terenuri proprietate publicd gi privati a statului cu destinaiie
agricoli gi infiinlarea Agenliei Domeniilor Statutui.

13' ordinul nr, '173812015 privind aprobarea termenelor de eliberare a
documentelor gi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de cdtre Agen{ia
Na{ionald de cadastru gi Publicitate lmobitiari gi unitifile sale subordonate.
14. Legea nr.54412o0'l privind liberul acces la informaliile de interes public, cu
modificirile 9i completdrile ulterioare.
Dispozilii c_omune privind accesul la informaliile de interes public.

.

15. Legea nr.47712004

o Principiile generale care g\uverneazd conduita profesionalS
contractual.
Asigurarea unui serviciu public de calitate.
Loialitatea fa{d de autoritdlile gi institu{iile publice.
Cadrul relaliilor in exercitarea atributiilor functiei

.
.
.

lon Dore ZGRIPCEA
$ef Se ciu Cadastru
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