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Bibliografia pentru examenul de promovare din funcția de consilier gr.I în 
funcţia de consilier gr.IA în cadrul Biroului Arhivă, 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.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. Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 39/2009 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; 

5.  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;  

9. Legea nr. 135/2007,privind arhivarea documentelor în formă 

electronică,republicată; 

10. Ordinul nr.489/2009, Ordinul 585/2011, Ordinul nr. 1167/2011 al Ministerului 

Comunicațiilor și Societății Informaționale, pentru aplicarea Legii 135/2007, 

republicată; 

10. Ordonanţa Guvernului Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - Partea I privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
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11. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

12. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice; 

13. Regulamentul  nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea  ce  priveşte  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  şi  privind  libera 

circulaţie  a  acestor  date  şi de  abrogare  a  Directivei  95/46/CE  (Regulamentul 

general privind protecţia datelor). 
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Tematica pentru examenul de promovare din funcția de consilier gr.I în funcţia 
de consilier gr.IA în cadrul Biroului Arhivă, organizat în data de 24 martie 2022 

 

 

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. Drepturile şi obligaţiile angajatorului; 

10. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor; 

11. Principiile generale care guvernează conduita profesională a personalului 

contractual. 

12. Etape în rezolvarea cererilor de eliberare a copiilor după documentele 

aflate în arhiva oficiului/biroului teritorial şi/sau consultarea acestora; 

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

selecționarea documentelor); 

14. Furnizarea serviciilor de arhivare electronică a documentelor. Crearea 

arhivei electronice. Conservarea arhivei electronice. Consultarea arhivei 

electronice. Infracțiuni și contravenții; 

15. Răspunderi și sancțiuni prevăzute de Legea Arhivelor Naționale nr. 

16/1996, republicată; 

16. Obligațiile autorității publice privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal; 

17. Drepturile persoanei vizate din perspectiva Regulamentului Parlamentului 

European și Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27.04.2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 
 


