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BIBLIOGRAFIE 
pentru concursul organizat în perioada 22.06.2021 – 25.06.2021 

de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov în vederea ocupării 
pe durată determinată de timp a unui post temporar vacant de Consilier cadastru grad II, 

 repartizat de la bugetul din venituri proprii în cadrul 
 Serviciului Cadastru – Biroul de Înregistare Sistematică 

 

 

 Titlul I - Regimul general al cadastrului și publicității imobiliare și Titlul III - Dispoziții tranzitorii, 
sancțiuni și dispoziții finale din Legea nr. 7/1996, actualizată cu modificările și completarile 
ulterioare; 
 

 Specificațiile tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de 
cadastru și carte funciară conținute în documentațiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de 
cadastru, aprobate prin Ordinul 1/2020 al Directorului General al ANCPI; 
 

 Ordonanța de urgență nr. 35/28.06.2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și 
publicității imobiliare nr. 7/1996 
 

 Legea nr. 185/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind 
modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996  
 

 Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI, privind aprobarea regulamentului de avizare 
recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

 Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobat prin Ordinul nr. 534/2001 al 
Ministerului Administrației Publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 

 Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

 Ordonanța de urgentă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ  
 

 Legea nr. 17/2014, privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor agricole 
situate în extravilan și de modificare a legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale 
ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și 
înființarea Agenției Domeniilor Statului; 

 

 Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în Romania, cu 
modificările și completările ulterioare 
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 Ordinul nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a 
Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale 
acestora   
 

 Regulamentul privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, 
ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic 
Comunitar în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniile cadastrului, 
geodezieiși al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul nr. 107/2010 al Directorului 
General al ANCPI; 
 

 Echipamente GPS. Noțiuni generale despre lucrul cu statia totala si echipamentele GPS 
 

 Legea 129/2018 privind protecția datelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date, actualizată; 
 

 Suita de programe Microsoft Office și programe de tip CAD; 
 

 Geodezie. Notiuni de geodezie fizică și elipsoidală, poziționare - Constantin Moldoveanu, Editura 
Matrix Rom, București 2002; 
 

 Cadastru, Gheorghe Badea, Editura Conpress, București, 2013; 
 

 Sisteme de poziționare globală, Johan Neuner, Editura Matrix Rom, București 2000. 
 

 MS Word şi MS Excel și programe de tip CAD. 
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TEMATICA 
pentru concursul organizat în perioada 22.06.2021 – 25.06.2021 

de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov în vederea ocupării 
pe durată determinată de timp a unui post temporar vacant de Consilier cadastru grad II, 

 repartizat de la bugetul din venituri proprii în cadrul 
 Serviciului Cadastru – Biroul de Înregistare Sistematică 

 
 

 Titlul I - Regimul general al cadastrului și publicității imobiliare și Titlul III - Dispoziții tranzitorii, 
sancțiuni și dispoziții finale din Legea nr. 7/1996, actualizată cu modificările și completarile 
ulterioare; 
 

 Specificațiile tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de 
cadastru și carte funciară conținute în documentațiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de 
cadastru, aprobate prin Ordinul 1/2020 al Directorului General al ANCPI 
 

 Ordonanța de urgență nr. 35/28.06.2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și 
publicității imobiliare nr. 7/1996 
 

 Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat 
prin Ordin al directorului general nr. 700/2014 
 

 Regulamentul privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, 
ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic 
Comunitar în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniile cadastrului, 
geodezieiși al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul nr. 107/2010 al Directorului 
General al ANCPI; 
 

 Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobat prin Ordinul nr. 534/2001 al 
Ministerului Administrației Publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 

 Dispoziții comune privind privind liberul acces la informaţiile de interes public - Legea 544/2001; 
 

 Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice conform 
ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ. 

 

 Capitolul II si Capitolul III din Legea nr. 17/2014, privind unele măsuri de reglementare a vânzării - 
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a 
statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului; 
 

 Anexa 1 la Ordinul nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate 
imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi 
funcţionare ale acestora   
 

 Atribuţiile şi competenţele salariatilor O.C.P.I. în domeniul înregistrării sistematice conform anexei 2 
la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 
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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 
 

 Echipamente GPS. Noțiuni generale despre lucrul cu statia totala si echipamentele GPS 
 

 Legea 129/2018 privind protecția datelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date, actualizată; 

 

 MS Word şi MS Excel și programe de tip CAD. 
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