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BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul organizat în perioada 29.06.2022 - 04.07.2022 de către 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov în vederea ocupării 

pe durată nedeterminată de timp a unui post vacant de Referent tr. IA, 
 repartizat de la bugetul din venituri proprii în cadrul 

 Biroului Arhivă 
 

 

1. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
3. 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; 
4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
6. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare 
a petiţiilor, aprobată de Legea nr. 233/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
7. Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicată 2014, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
8. Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii  și deținătorii de documente 
aprobate prin Ordinul de zi nr. 217 din 23.05.1996. 
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TEMATICĂ 

pentru concursul organizat în perioada 29.06.2022 - 04.07.2022 de către 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov în vederea ocupării 

pe durată nedeterminată de timp a unui post vacant de Referent tr. IA, 
 repartizat de la bugetul din venituri proprii în cadrul 

 Biroului Arhivă 

 

 

1. Atribuţiile principale ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

lmobiliară; 

2. Atribuţiile Oficiilor Teritoriale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 

3. Principalele servicii furnizate de A.N.C.P.I. şi instituţiile subordonate; 

4. Atribuţiile Biroului Arhivă; 

5. Categoriile informaţiilor de interes public pe care orice autoritate sau 

instituţie publică are obligaţia să le comunice din oficiu; 

6. Tipurile de informaţii exceptate în condiţiile legii de la liberul acces al 

cetăţenilor; 

7. Sancţiunile prevăzute de Legea nr. 544/2001; 

8. Definiţia petiţiei, termene si condiţii privind soluţionarea petiţiilor; 

9. Etape în rezolvarea cererilor de eliberare a copiilor după documentele aflate 

în fondul arhivistic  OCPI sau consultarea acestora; 

10. Obligațiile creatorilor și deținătorilor de documente (evidența, păstrarea și 

selecționarea documentelor); 

11. Furnizarea serviciilor de arhivare electronică a documentelor. Crearea arhivei 

electronice. Conservarea arhivei electronice. Consultarea arhivei electronice. 

Infracțiuni și contravenții; 

12. Răspunderi și sancțiuni prevăzute de Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, 

republicată. 

 

 

 
 


