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TEMATICA
pentru concursul de ocupare a unor posturi vacante de con ru gradul ll

. Titlul I - Regimul general al cadastrului Qi publiciteti imobiliare Si Titlul lll - Dispozitii iranzitorii,

sanctiuni 9i dispozitii finale din Legea nr. 7/1996, republicate, cu modiflcerile s.i completdrile

ulterioare;
. Regulamentul de avizarc, receptie si inscriere in evldentele de cadastru qi carte funciard,

aprobai orin Ordinul nr. 7OO|2O'14 al Directorului General al ANCPI, cu modificerile Qi

completdrile ulterioarei
Regulamentul privind autorizarea sau recunoagterea autorizirii persoanelor fizice s-i juridice

romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apa(ine Spatiului

Economic European in vederea realizdrii 9i verificerii lucrerilor de specialitate in domeniile

cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul nr'

107/2010 al Directorului General alANCPl. cu modiUcerile si completarile ulterioare;

Normefe tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul nr' 534D001 al

MinisteruluiAdministratiei Publice, cu modificerile 9i completarile ulterioare;

Legea fonduluifunciar nr.18/1991, republicat5, cu modmcirile Qi completarile ulterioare;

Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile 9i funclionarea comisiilor pentru

stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor, a modelului 9i modului de atribuire

a titlurilor de proprietate, precum gi punerea ln posesie a proprieiarilor' aprobat prinHotararea

Guvemului nr. 890/2005 cu modificdrile s-i compbierile ulterioare;

Sectiunea l- Dispozitii comune privind accesul la informatiile de interes public din Legea

54412001, cu modificerile 9i completirile ulterioare;

Regulamentul de organizare 9i fundionare al oficiilor de cadastru 9i publicitate imobiliara'

aprioat prin Ordinui Directorului General al Agenliei de cadastru Qi Publicitate lmobiliard

nr.1445/2016, cu modificerile 9i completirile ulterioare;

Specificatiile tehnice pentru lucriri de inregistrare sistematice a imobilelor in Sistemul integrat

de cadastru 9i carte funciari, rcalizale la nivel de unitate administrativ-teritoriald' aprobate prin

Ordinul nr. 357/2018 al Directorului General alANCPli

Specificatiile tehnice de realizare a lucririlor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale in

vederea inscrierii imobiletor in cartea funclari aprobate prin Oftinul 1427120t7 al Direciorulu'

General al ANCPI, cu modificerile 9i completerib ulterioare;

Geodezie. Notiun! de geodezie fizicd !i elipsoidale, pozitionare - Constantin Moldoveanu'

Editura Matrix Rom, BucureQti, 2002;

cadastru, Gheorghe Badea, Editura Conspress, Bucuregti, 2013;

Sisteme de pozitionare globale, Johan Neuner, Editura Matrix Rom' Bucuresli' 2000;

Serviciile de cadastru 9i publicitate imobiliara furnizate de Agentia Nationala de Cadastru 9i

publicitate lmobiliare siinstitutiile sale subo.donate 9i tarifele a{erente, scutiri de la plata tarifelor

prestate, modul de calcul al tarifelor, conform Ordinului nr' 16/2019
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BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de ocupare a unor posturi vacante de gradulll

repadizate pe perioadi determinati de 36 de luni-pNCCF

Legea cadastrului s-i a publicitetii imobiliare nr. 7/1996, republicatd;
Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in
evidentele de cadastru gi carte iunciare, al Directorului ceneral al ANCpl, cu modificerile si
comDleterile ulterioare:
Regulamentul privind autorizarea sau recunoas,terea autorizifii persoanelor fizice si juridice
romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului
Economic European in vederea realizerii 9i verificerii lucr:rilor de soecialitate'in domeniile
cadasirului, al geodeziei $i al cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul nr.
107/2010 al Directorului General alANCPI;
Ordinul nr. 53412001 al Ministerul Adminlstratiei Publice privind aprobarea Normelor tehnice
pentru introducerea cadastrului general, cu modificSrile si completirile ulterioare;
Legea fonduluifunciar nr.18/1991, republicate, cu modificirile Qi comdeterib ulterloare;
Hotirarea Guvernului nr.890/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de
constituire, atributiile 9i functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate private
asupra terenurilor, a modelului Si modului de atribuire a titlurilor de proprietate , precum si
punerea in posesie a proprietarilor, cu modificdrile ii completirile ulterioare;
Legea fi. 54412001, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificdrile gi

completirile ulterioare;
Ordinul Directorului General al Agentiei de Cadastru Si Publicitate lmobilia.a $144512012016
pentru aprobarea Regulamentului de organizare 9i functionare al oficiilor de cadastru gl

publicitate imobiliare, cu modificerile s,i completerile ulterioare;

Ordinul Directorului General al Agentiei de Cadastru Qi Publiciiate lmobiliari N.35712018
privind apfobarea Specificatiilor tehnice pentru lucreri de inregistrare sistematicd a imobilelor in
Sistemul integrat de cadastru Si carie funciar5, rcalizate la nivel de unitate administrativ-

teritorialA;

Ordinul Directorului General al Agentiei de Cadastru 9i Publicitate lmobiliard ff. 142712017
privind aprobarea Specillcatiilor tehnice de rcalizarc a lucririlor sistematlce de cadastru pe

sectoare cadastrale ln vederea inscrierii imobilelor in cartea funciari cu modificirile 9i

completirile ulterioare;

Geodezie. Notiuni de geodezie fizici qi elipsoidaE, pozitionarc - constantin Moldoveanu,

Editura Matrix Rom, BucureEti, 2002;

Cadastru, Gheorghe Badea, Editura Conspress, Bucuregti, 2013;

Sisteme de pozitionare globald, Johan Neuner, Editura Matrix Rom, Bucuresti, 2000;

Ordinul directorului general al ANCPI n. 1612019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile

furnizate de Agenlia NalionalS de Cadastru 9i Publicitate lmobiliare $i instituiiile sale
subordonate.
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