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BIBLIOGRAFIE 

pentru susținerea examenului de  promovare în gradul profesional imediat 

superior referent treapta II care prin promovare va deveni referent treapta I din 

cadrul Birou Înregistrare Sistematică 

 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul nr.819/2016 al Directorului General al ANCPI privind aprobarea Procedurii 
și a modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a 
stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică 
initiate de unitatile administrativ-teritoriale; 
 

 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; 
 

 Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de 

cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară aprobat prin 

Ordinul nr.1/2020 al Directorului General al ANCPI; 

 H.G.294/2015 privind aprobarea programului naţional de cadastru şi carte 

funciară, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996, cu modificările și completările ulterioare.  
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TEMATICA 

pentru susținerea examenului  de promovare în gradul professional imediat 

superior referent treapta II care prin promovare va deveni referent treapta I din 

cadrul Birou Înregistrare Sistematică 

 Atribuțiile Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară; 

 Atribuțiile oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară; 

 Atribuțiile și competențele în domeniul înregistrării sistematice; 

 Cuprinsul cărții funciare; 

 Procedura de lucru în materie de carte funciară – cererea de înscriere în cartea 

funciară, cererea de reexaminare și plângerea împotriva încheierii de carte 

funciară; 

 Comunicarea încheierilor de carte funciară;  

 Titlul I – Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare – Capitolul I – 

Dispoziții generale din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 Titlul III – Capitolul II - Sancţiuni din Legea nr. 7/1996, republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Descrierea procedurii și modalității de alocare a sumelor conform Ordinului 
nr.819/2016 al Directorului General al ANCPI, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 Documentele tehnice ale cadastrului: prezentare; 

 Etapele lucrărilor de înregistrare sistematică; 

 Arhivarea documentelor. 
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