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BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul de ocupare post temporar vacant - asistent regsitrator principal 
gradul I – personal din cadrul Biroului Înregistrare Sistematică 

 
1. Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 rep., cu modificările și 

completările ulterioare. 
2. Ordinul Directorului General al ANCPI nr.1/2020 pentru aprobarea Regulamentului 

privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi 
înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, cu modificările și completările 
ulterioare . 

3. Ordinul Directorului General al ANCPI 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, cu modificările și completările ulterioare.  

4. HG nr. 294/2015 privind aprobarea PNCCF 2015-2023 cu modificările și 
completările ulterioare. 

5. Codul de etică și integritate a personalului ANCPI aprobat prin ODG al ANCPI nr. 
1775/13.12.2022. 

 
TEMATICĂ 

pentru concursul de ocupare post temporar vacant - asistent regsitrator principal 
gradul I – personal din cadrul Biroului Înregistrare Sistematică 

 
1. Etapele de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii 

imobilelor în cartea funciară conf. Legii 7/1996; 
2. Procedura înscrierii posesorului ca proprietar necontestat în cadrul realizării 

lucrărilor sistematice de cadastru conf. Legii 7/1996; 
3. Descrierea părților cărții funciare conf. Legii 7/1996; 
4. Primirea și soluționarea cererilor de rectificare, atribuţiile comisiei de 

soluţionare a cererilor de rectificare conf. Ordinului 1/2020; 
5. Recepția documentelor tehnice ale cadastrului – copie finală conf. Ordinului 

1/2020; 
6. Atribuţiile şi competenţele în domeniul înregistrării sistematice conf.Ordinului 

1445/2016; 
7. Principalele activități și acțiuni care se derulează pentru realizarea PNCCF 

2015-2023; 
8. Principiile care guvernează comportamentul personalului ANCPI. 

 
 

Șef birou înregistrare sitematică 
Constantin Alexandru ENEA 

http://www.ancpi.ro/

