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Bibliografie
pentru ocuparea postului de $ef Birou Fond Funciargradul ll
1.. L9q9a cadastrului 9i a publicitdlii imobiliare nr. 7/1996, republicatd, cu modificirile
9i
completdrile ulterioare.
2. Regulamentul de aviz^are, rgge.ptie 9i inscriere in evidenlele de cadastru si cartea
fglciard aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenliei Nalionale de iadastru
gi Publicitate lmobiliar6 nr.70Ol2O14, cu modificirile s,i completirile ulterioare.
3' Legea fondului funciar nr.18/1991, republicatd, cu modificarile si completdrile
ulterioare.
4. Legea nr. 112000 republicatd, cu modificarile 9i complet6rile ulterioare pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole gi celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 9i ale Legii nr.
169t1997.
5. Hoterarea Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedura de constituire, atribuliile gi funclionarea comisiilor pentru stabilirea
dreptului de proprietate private asupra terenurilor, a modelului si modului de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum 9i punerea in posesie a proprietarilor, cu
modifl cirile 9i completirile ulterioare.

6. Legea privind reforma in domeniile proprietdtii gi justi[iei, precum gi unele
mdsuri adiacente nr. 24712005 republicatd, cu modificarile si completirile
ulterioare.

7. Hotdrdrea de Guvern

nr.29412015 privind aprobarea Programului na[ional de
cadastru 9i carte funciard 2015-2023.
8. Ordinul Directorului General al Agenliei Nationale de Cadastru gi Publicitate
lmobiliard nr.144512016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru si
publicitate imobiliard, a Centrului Nalional de Cartografie, a regulamentelor de
organizare 9i funcfionare a acestora.
9. Ordinul nr. 118412011 privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare intre
Agenlia NationalS de Cadastru 9i Publicitate lmobiliard 9i unitilile administrativteritoriale pentru realizarea inreglstrdrii sistematice a imobilelor in cadastru 9i in
cartea funciard.
l0.Ordinul nr. 84412010 pentru aprobarea Regulamentului privind inscrierea din oficiu
in cartea funciard dupi finalizarea lucririlor de cadastru.
ll.Regulamentul privind autorizarea sau recunoagterea autorizdrii persoanelor fizice 9i
juridice romAne, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care
apa(ine Spatiului Economic European in vederea realizdrii gi verificdrii lucrdrilor de
specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei 9i al cartografiei pe teritoriul
Romdniei, aprobat prin Ordinul nr.10712010 al Directorului General al ANCPI.
l2.Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul nr.
53412001 al Ministerului Administratiei Publice, cu modificirile 9i complet6rile
ulterioare.
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13.Legea nr.544l2QO'l privind liberul acces
modifi cdrile 9i completdrile ulterioare.

la

informatiile

de interes public,

cu

l4.Legea nr. 47712004 privind Codul de conduita

a personalului contractual din
autoritd[ile gi institutiile publice.
1S'Ordinul Ministrului Administratiei gi Internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor
pentru serviciile furnizate de Agenlia NationalS de Cadastru gi Publicitate lmobiliard
gi unititile sale subordonate gi a taxei de autorizare pentru persoanele care
realizeazd lucriri de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei cartografiei,
9i
cu modificirile 9i complet6rile ulterioare.

lon Dorel
RIPCEA,
$ef Servi iu Cadastru
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1. Legga cadastrului 9i a publicititii imobiliare nr. 7/1996, republicat5, cu modificirile
completirile ulterioare.
. Regimul general al cadastrului s,i publicitdlii imobiliare (Tiflu t)
r Publicitatea imobiliard(Titlul ll)
o Dispozilii tranzitorii, sancliuni 9i dispozilii finale ale Legii 7/1996, rep. (Tiilul lll).

9i

2.

Regulamentul de avizare, receplie si inscriere in evidenlele de cadastru gi cartea
funciari aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenliei Nalionale de iadastru
9i Publicitate lmobiliari nr.7O0l2O14, cu modificdrile s,i completdrile ulterioare
3. Legea fondului funciar nr.18/1991, republicati, cu modificarile si completdrile
ulterioare.

4. Legea nr.

1l2OO0 republicatd, cu modificarile 9i completdrile ulterioare pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole gi celor forestiere,

solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 9i ale Legii nr.
169/1997.

5. Hotdr6rea Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedura de constituire, atribuliile gi funclionarea comisiilor pentru stabilirea
dreptului de proprietate privatd asupra terenurilor, a modelului 9i modului de

atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, cu
modifi cdrile gi completirile ulterioare.
6. Legea privind reforma in domeniile proprietetii 9i justitiei, precum 9i unele
masuri adiacente nr. 24712005 republicatd, cu modificarile gi completirile
ulterioare.
-Titlul lV Modificarea 9i completarea Legii nr. 18/1991, cu modificdrile gi
compbterile ulterioare
7. HotdrArea de Guvern nr.294120'15 privind aprobarea Programului national de
cadastru gi carte funciare 2015-2023.
8. Ordinul Directorului General al Agentiei Nalionale de Cadastru gi Publicitate
lmobiliari nr.1M512016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru s-i
publicitate imobiliard, a Centrului Nalional de Cartografie, a regulamentelor de
organizare 9i functionare a acestora.
Ordinul
nr. 118412011 privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare intre
9.
Agentia Nationald de Cadastru 9i Publicitate lmobiliard 9i unitdtile administrativteritoriale pentru realizarea inregistrdrii sistematice a imobilelor in cadastru gi in
cartea funciare,
lO.Ordinul nr. 84412010 pentru aprobarea Regulamentului privind inscrierea din oficiu
in cartea funciard dupd finalizarea lucrdrilor de cadastru.
l l.Regulamentul privind autorizarea sau recunoagterea autorizerii persoanelor fizice gi
juridice romAne, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care
aparline Spa[iului Economic European in vederea realizerii gi verificirii lucririlor de
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RomAniei, aprobat prin ordinul nr. 10212010 al Directorului Geneial al ANCpl.
l2.Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin ordinul nr.
53412001 al Ministerului Administratiei Publice, cu modificdrile 9i completirile
ulterioare.

13.Legea nr.544l2oo1 privind liberul acces

la informaliile de interes public,

modificdrile 9i completdrile ulterioare.
-Dispozilii comune privind accesul la informaliile de interes public.

14.Legea nr. 47712004 privind codul de conduitd
autoritdtile gi institutiile publice.

a

personalului contractual din

-Principiile generale care guverneazd conduita profesionald
contractual.
-Asigurarea unui serviciu public de calitate.
-Loialitatea fald de autoritdlile 9i instituliile pubtice.
-Cadrul relaliilor in exercitarea atribuliilor functiei.

cu

a

personalului

l5.Ordinul Ministrului Administra[iei 9i Internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor

pentru serviciile furnizate de Agentia Nationald de Cadastru gi Publicitate lmobiliard
9i unitdlile sale subordonate gi a taxei de autorizare pentru persoanele care
realizeazd lucrdri de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei 9i cartografiei,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

lon Dorel GRIPCEA,
$ef Servi iu Cadastru
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