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BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA 

pentru ocuparea postului vacant de executie de subinginer cadastru debutant 
Serviciul Cadastru-Biroul Fond Funciar 

Concurs in perioada 13.08.2021-26.08.2021 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
1.   Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 
      completările ulterioare; 
2.   Ordinul nr.534/2001 al  Ministrului administraţiei publice privind aprobarea Normelor 
      tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificările şi completările   
      ulterioare; 
3.   Ordinul nr.700/2014 al Directorului General al ANCPI pentru aprobarea Regulamentului  
      de avizare,recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu    
      modificările şi completările ulterioare. 
4.   Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările  
      ulterioare; 
5.   Hotarârea nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de  
      constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de  
      proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de    
      proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor; 
6.  HG nr.1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a  
      Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările  
      ulterioare; 
 7.  Regulamentul de organizare şi funcţionare a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară  
      aprobat prin Ordinul nr.1445/2016 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de   
      Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 
 8.  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 România, cu  modificările și completările ulterioare; 
 9.  Hotărârea nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013  
      privind măsurilepentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent,  
      a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România cu    
      modificările și completările ulterioare; 
10.   Măsuratori terestre-Fundamente vol.l, modulul C, Topografie, Bucuresti, MATRIX ROM,  
        2002; 
11.  Măsuratori terestre-Fundamente vol.lI, modulul E, Cadastru, Bucuresti, MATRIX ROM,  
      2002; 
12.  Măsuratori terestre-Fundamente vol.lll, modulul I, Bucuresti, MATRIX ROM, 2002; 
13.  Topografie si desen tehnic, C. Deaconescu, D. Anghelina, A. Barsan, A. Ionasec, I. Vieru,  
        Z. Metes, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1979; 
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TEMATICA 
 
1. Lucrări de cadastru general (scop, conţinut, precizii, identificatori cadastrali). Planul 
cadastral de bază; 
2. Reţele de sprijin. Reţele de ridicare. Transcalcularea coordonatelor; 
3. Măsurarea indirectă a distanţelor (metode, precizie, toleranţe, erori); 
4. Procedee pentru calculul suprafeţelor (metode, precizie, toleranţe); 
5. Destinaţiile şi categoriile de folosinţă ale terenurilor, destinaţiile construcţiilor şi tipurile 
de proprietate; 
6. Întocmirea documentaţiilor cadastrale care stau la baza înscrierii în cartea funciară a 
actelor şi faptelor juridice; 
7. Procedura privind recepţia planurilor parcelare şi atribuirea numerelor cadastrale în 
vederea înscrierii în cartea funciară  
8. Punerea în posesie a proprietarilor şi emiterea titlurilor de proprietate; 
9. Funcţiile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 
10. Atribuţiile Biroului de Fond Funciar ; 
11. Atribuţiile Oficiilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 
12. Atribuţiile specifice membrilor comisiilor locale pentru inventarierea terenurilor; 
13. Cadastrul:noţiuni generale, definiţii, etapele cadastrului, documentele cadastrului,  
      destinaţii şi categorii de folosinţă, tipuri de proprietate; 
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