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Bibliografia pentru examenul de promovare din funcția de consilier cadastru gr.I în 
funcţia de consilier cadastru gr.IA în cadrul Serviciului Cadastru – Biroul Înregistrare 

Sistematică, organizat în data de 24 martie 2022 
 

1. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

2. Hotărârea de Guvern nr.1288/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate lmobiliară, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

3. Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate lmobiliară 
nr.1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară,  a 
Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale 
acestora. 

4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile 
şi instituţiile publice. 

6. Ordonanţa de urgenţă nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi 
a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 

7. Ordinul nr. 1/2020 de aprobare a Regulamentului privind realizarea, verificarea şi 
recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea 
funciară. 
8. Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate lmobiliară 

nr.700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificarile si compeltările ulterioare; 

9. Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor 
pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate lmobiliară şi unităţile 
sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de 
specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

10. Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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Tematica pentru examenul de promovare din funcția de consilier cadastru gr.I în funcţia 
de consilier cadastru gr.IA în cadrul Serviciului Cadastru – Biroul Înregistrare Sistematică, 

organizat în data de 24 martie 2022 
 
1. Atribuţiile Oficiilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliară teritoriale, conform art 7 din 

ODG nr 1445/2016 
2. Principalele servicii furnizate de A.N.C.P.I. şi instituţiile subordonate conform ordinului 

16/2019 cu modificările si completările ulterioare; 
3. Atribuţiile Biroului de Inregistrare Sistematica, conform art 16 din ODG nr 1445/2016 
4. Primirea, inregistrarea si solutionarea cererilor de rectificare/contestatiilor in cadrul 

P.N.C.C.F. conform art. 49 din ODG 1/2020 cu modificările si completările ulterioare 
5. Stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan şi înscrierea suprafeţelor conform art. 

28 din ODG 1/2020 cu modificările si completările ulterioare 
6. Înscrierea posesiei de fapt asupra imobilului conform art. 35 din ODG 1/2020 cu 

modificările si completările ulterioare 
7. Verificarea livrării - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare – Etapa 2 - 

livrabile în format analogic conform pct. 2.2.2.3. din ODG 1/2020 cu modificările si completările 
ulterioare 

8. Prezentati inscrierea în planul cadastral şi în cartea funciară a unei construcţii existente 
pe un teren înscris în cartea funciară conform pct. 4.2.3.1. din ODG 700/2014 cu modificările si 
completările ulterioare 

9. Documentaţia cadastrală de modificare a suprafeţei imobilului conform pct. 4.2.3.4. din 
ODG 700/2014 cu modificările si completările ulterioare 

10. Prezentati documentele necesare realizarii documentaţiei cadastrale de actualizare a 
categoriei de folosinţă / destinaţie pentru imobile înscrise în cartea funciară conform pct. 
4.2.3.5. din ODG 700/2014 cu modificările si completările ulterioare 

 


