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SUCEAVA

SERVICIUL CADASTRU

BIBLIOGRAFIE

pentru susţinerea concursului de ocupare a postului vacant din cadrul OCPI

Suceava pe perioadă nedeterminată de consilier cadastru II din cadrul Serviciului

de Cadastru

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

completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de

organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

3. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiilor de Cadastru şi Publicitate

Imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de

Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1445/2016;

4. Regulamentul de avizare, recepţie şi Înscriere În evidenţele de cadastru şi carte

funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru

şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Regulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi

juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care

aparţine Spaţiului Economic European În vederea realizării şi verificării lucrărilor de

specialitate În domeniile cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul

României, aprobat prin Ordinul nr. 107/2010 al directorului general al Agenţiei

Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările

ulterioare;
6. Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin ordinul nr.

534/2001 al Ministerului Administraţiei Publice, cu modificările şi completăriie

ulterioare;
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7. Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de

cadastru şi Înscrierea din oficiu a imobilelor În cartea funciară, aprobat prin Ordinul

directorului general al ANCPI nr. 1/2020, cu modificările şi completările ulteroare.

8. Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 1882/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului

privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari În

specializarea topografie, cadastru şi geodezie;
9. Ordinul directorului general al ANCPI nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru

serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi

unităţile sale subordonate;
10. Procedura operaţională PO 8.5.1-31 ediţia 1/29.07.2020 revizia 0/29.07.2020 -

Aducerea la cunoştinţa publică a informaţiilor privind Începerea/sistarea/finalizarea

lucrărilor de Înregistrare sistematică a imobilelor În Sistemul Integrat de Cadastru şi

Carte Funciară;

Şef Serviciu Ca

Sorinel Vasili ă
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SUCEAVA

SERVICIULCADASTRU

TEMATiCĂ

pentru susţinerea concursului de ocupare a postului vacant din

Suceava pe perioadă nedeterminată de consilier cadastru II din cadrul Serviciului

de Cadastru

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

modificările şi completări le ulterioare;

Titlul I - Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare

Cap. 1 Dispoziţii generale;

Cap. 2 Organizarea activităţii de cadastru;

Cap. 3 Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru În vederea Înscrierii În cartea

funciară.

II. Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de

organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

Cap.1 Organizarea şi atribuţiile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate

Imobiliară şi ale instituţiilor subordonate.

III Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiilor de Cadastru şi

Publicitate Imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale

de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1445/2016;

Atribuţiile Oficiului teritorial;

Atribuţiile Directorul oficiului teritorial;

Activitatea oficiilor teritoriale În domeniul cadastrului. Atribuţiile şi competenţele

Serviciului cadastru.

IV Regulamentul de avizare, recepţie şi Înscriere În evidenţele de cadastru şi

carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de

Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările

ulterioare;
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Cap. 1 Dispoziţii generale. Obiectul şi scopul Înscrierilor În planul cadastral şi cartea

funciartă.

Cap. 2 Cuprinsul cărţii funciare. Tipuri de Înscrieri În cartea funciară. Tipuri de

documentaţii cadastrale şi modul de Întocmire a acestora.

2.1 Cuprinsul cărţii funciare;

2.2 Tipurile de Înscrieri În cartea funciară;

2.3 Tipuri de documentaţii cadastrale şi modul de Întocmire a acestora;

Cap. 3 Dispoziţii generale privind Înscrierea În evidenţele de cadastru şi carte

funciară.

3.1. Cererea de recepţie şi/sau Înscriere În evidenţele de cadastru şi carte

funciară;

3.2. Dispoziţii generale privind recepţia documentaţiilor cadastrale;

3.3. Dispoziţii cu privire la numerotarea cadastrală;

3.6. Anularea numerelor cadastrale;

Cap. 4 Procedura de Înscriere În evidenţele de cadastru şi carte funciată.

4.1. Dispoziţii generale;

4.2. Soluţionarea cererilor pe flux integrat cadastru - carte funciară;

4.3. Soluţionarea cererilor pe flux Întrerupt;

4.4 Alte proceduri de Înscriere În evidenţele de cadastru şi/sau carte funciară;

Cap. 5 Avizul de Începere a lucrărilor şi recepţia lucrărilor de specialitate.

Cap. 6 Dispoziţii privind realizarea lucrărilor sistematice de cadastru.

Cap. 7 Dispoziţii cu privire la realizarea şi verificarea măsurătorilor GNSS statice şi

cinematice.

Cap. 8 Utilizarea sistemului integrat de cadastru şi publicitate imobiliară.

V Regulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor
fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui
stat care aparţine Spatiului Economic European În. vederea realizării şi verificării
lucrărilor de specialitate În domeniile cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe
teritoriul României, aprobat prin Ordinul nr. 107/2010 al directorului general al
Agentiei Nationale de Cad astru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi

completările ulterioare;
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Obligaţiile Persoanelor fizice autorizate;

Obligaţiile Persoanelor juridice autorizate;

Răspunderea juridică şi sancţionarea persoanelor fizice şi

juridice autorizate.
VI Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin

ordinul nr. 534/2001 al Ministerului Administraţiei Publice, cu modificările şi

completările ulterioare;
Cap.14 Controlul, avizarea, recepţia lucrărilor şi aprobarea pentru introducerea

cadastrului general la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

VII Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor

sistematice de cadastru şi Înscrierea din oficiu a imobilelor În carte funciară,

aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi

Publicitate Imobiliară nr. 1/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Cap 1 Specificaţii tehnice pentru realizarea lucrărilor de Înregistrare

sistematică a imobilelor În Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;

Cap 2 Regulament privind verificarea ţi recepţia lucrărilor sistematice de

cadastru În vederea Înscrierii imobilelor În cartea funciară;

VIII Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 18821C/2011 pentru aprobarea

Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de

experţii judiciari În specializarea topografie, cadastru şi geodezie;

Avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de către experţii judiciari În

specializarea topografie, cadastru şi geodezie.
IX Ordinul directorului general al ANCPI nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor

pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

şi unităţile sale subordonate;
Serviciile de cadastru şi de publicitate imobiliară furnizate de către Agenţia

Naţionaiă de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi

tarifele aferente;

Scutiri de la plata tarifelor prestate;

Modul de calcul al tarifelor conforma Anexei nr.1 la Ordin.
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X Procedura operaţională PO 8.5.1-31 ediţia 1/29.07.2020 revizia 0/29.07.2020-

Aducerea la cunoştinţa publică a informaţiilor privind începerea/sistarea/finalizarea

lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru şi

carte Funciară;

Responsabilităţi;

Descrierea procesului;

Verificările efectuate;

Formulare utilizate şi mod de completare.

Şef Serviciu Cad stru,

Sorinel Vasili
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