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BIBLIOGRAFIE 
pentru concursul de consilier cadastru debutant pe perioadă determinată de 36 de luni 

din cadrul Serviciului Cadastru- Birou Înregistrare Sistematică 
 

• Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 
•  Ordinul 1/2020 al Directorului General al ANCPI, pentru aprobarea Regulamentului 
privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din 
oficiu a imobilelor în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 1288/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
• Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
• Regulamentul de organizare si functionare al Oficiilor de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara, aprobat prin Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara nr.1445/2016; 
 
• H.G.294/2015 privind aprobarea programului naţional de cadastru şi carte funciară, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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TEMATICA 
pentru concursul de consilier cadastru debutant pe perioadă determinată de 36 de luni 

din cadrul Serviciului Cadastru- Birou Înregistrare Sistematică 
 

• Titlul I – Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare şi Titlul III – Dispoziţii 
tranzitorii, sancţiuni şi dispoziţii finale din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 
• Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de 
cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobate prin Ordinul 1/2020 
al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
• Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public – Legea 544/2001; 
 
• Atribuţiile biroului de înregistrare sistematică şi atribuţiile serviciului cadastru 
prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare al Oficiilor de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara, aprobat prin Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara nr.1445/2016. 
 
• Atribuțiile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prevăzute în 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 1288/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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