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SERVICIUL  CADASTRU 
Nr. 696/04.03.2022 

 
BIBLIOGRAFIE   

pentru examenul de promovare în grad a personalului contractual din cadrul Biroului 
Fond Funciar al Serviciului Cadastru, prin transformarea postului de consilier cadastru  

gradul I  în consilier cadastru gradul IA 
 
1. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu 
modificările şi completările ulterioare.   
3. H.G. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, 
atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea 
în posesie a proprietarilor, 
4. Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
5. Regulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi 
juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, 
al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul nr. 107/2010 al 
Directorului General al ANCPI. Cu modificările și completările ulterioare. 
6. Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul nr. 
534/2001 al Ministerului Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
7. Ordinul Directorului General  al  Agenţiei Naţionale de  Cadastru  şi  Publicitate  
Imobiliară nr.1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru și publicitate 
imobiliară, a Centrului Național de Cartografie, precum și a regulamentelor de organizare și 
funcționare ale acestora cu modificările și completările ulterioare. 
8. Hotărârea de Guvern nr.1288/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
9. Hotărârea de Guvern nr.294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru 
şi carte funciară 2015-2023. 
10. Ordinul nr. 1/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și 
recepția lucrărilor de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară. 
11.  Regulamentul Intern al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj aprobat 
prin Decizia Directorului nr.23/02.03.2017, cu modificările şi completările ulterioare; 
12. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
13. O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 
 



            
      GORJ  

pagina 2 / 3 

 
  OCPI GORJ/Str. 8 Martie, Nr. 3A, Cod poștal 210280, Tg. Jiu, Jud. Gorj, ROMÂNIA                                          Certificat SR EN ISO 9001:2015 

Telefon: (0253) 21 71 89; (0253) 21 58 93; (0253) 21 71 88; Fax: (0253) 21 71 89; (0253) 21 71 88;                                Nr. 27921/09/R 

e-mail: gj@ancpi.ro; www.ancpi.ro 

Extrase de carte funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro 

SERVICIUL  CADASTRU 
Nr.697/04.03.2022 

        
TEMATICĂ 

pentru examenul de promovare în grad a personalului contractual din cadrul Biroului 
Fond Funciar al Serviciului Cadastru, prin transformarea postului de consilier cadastru  

gradul I  în consilier cadastru gradul IA 
 
 

1. Legea nr.7/1996 

 Regimul general al cadastrului  şi publicităţii imobiliare (Titlul I). 

 Publicitatea imobiliară (Titlul II). 

 Dispoziţii tranzitorii, sancţiuni şi dispoziţii finale ale Legii 7 (Titlul III). 
 
2. Legea nr. 17/2014 

 TITLUL I Unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole 
situate în extravilan. 
 
     3. H.G. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, 
atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, 
precum şi punerea în posesie a proprietarilor, 
         Punerea în posesie a proprietarilor şi emiterea titlurilor de proprietate   
 

4. Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
      5. Regulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice 
şi juridice române,în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul 
cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul nr. 
107/2010 al Directorului General al ANCPI cu modificările și completările ulterioare. 
 

6. Ordinul nr. 534/2001. 

 Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general. 
 
7. Ordinul Directorului General  al  Agenţiei Naţionale de  Cadastru  şi  Publicitate  
Imobiliară 

nr.1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru și publicitate 
imobiliară, a Centrului Național de Cartografie, precum și a regulamentelor de organizare 
și funcționare ale acestora cu modificările și completările ulterioare. 
      .     Atribuţiile şi competenţele în domeniul fondului funciar. 

 Atribuțiile oficiului teritorial. 

 Compartimentele funcţionale din cadrul oficiilor teritoriale și tipurile de relații care 
se regăsesc în cadrul oficiului teritorial. 
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8. Hotărârea de Guvern nr.1288/2012 cu modificările și completările ulterioare 

 Organizarea şi atribuţiile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi ale 
instituţiilor subordonate. 

 Conducerea şi administrarea Agenţiei şi a instituţiilor subordonate. 
 
9. Hotărârea Guvernului nr.294/2015 cu modificările și completările ulterioare. 

 Principalele activităţi ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 
precum şi sumele estimate din venituri proprii pentru realizarea Programului naţional de 
cadastru şi carte funciară în perioada 2015-2023.   

 
10. Ordinul 1/2020 al Directorului general al ANCPI 

       . Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare 
cadastrale, în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanțate de Agenţia Naţională 
de Cadastru  şi  Publicitate  Imobiliară. 
 

11. Regulamentul Intern al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj 

 Drepturile şi obligaţiile salariaţilor oficiului teritorial. 

 Obligaţiile angajatorului. 

 Principiile care stau la baza exercitării atribuţiilor de serviciu. 

 Abaterile disciplinare. 

 Sancţiunile disciplinare. 
 
12. Legea nr.544/2001 

 Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public. 
 
13. O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 Principiile generale care guvernează conduita profesională a personalului contractual. 

 Asigurarea unui serviciu public de calitate. 

 Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice. 

 Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei. 
 

     
   

 
        

 


