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Pentru examenul

BIBLIOGRAFIE
de promovare grad B.J.R.U.S.P.

- SECRETARIAT

1. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 1/1996, republicată;
2. Regulamentul
de organizare
şi funcţionare
a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară, aprobat prin H.G. nr. 1288/2012, cu modificările şi completările
ulterioare;
3. 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;
4. Regulamentul Intern al OCPI Suceava aprobat prin Decizia directorului O.c.P.!. Suceava
nr. 32/02.03.2018;
5. OG nr. 27/2002
privind reglementarea
modificările şi completările ulterioare;

activităţii

de

soluţionare

a petiţiilor,

cu

6. Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile
de interes public, cu
modificările şi completările
ulterioare;
7. HG nr. 123/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile
de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare;
8. HG nr. 1723/2004
privind aprobarea
Programului
de măsuri pentru combaterea
birocraţiei În activitatea de relaţii cu publicul;
9. Ordinul ANCPI nr. 1612019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate,
cu modificările şi completările
ulterioare.

Întocmit,
Coordonator BJRUSP,
Consilier juridic Amalia Nicoleta COSTÎN
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Pentru examenul

TEMATiCĂ
de promovare grad B.J.R.U.S.P.

l.Legea cadastrului şi a publicităţii
completările ulterioare

imobiliare

nr. 7/1996,

a. Regimul general al cadastrului şi publicităţii
b. Dispoziţii generale
c. Organizarea activităţii de cadastru

- SECRETARIAT

republicată,

cu modificările

şi

imobiliare

2. Regulamentul
de organizare
şi funcţionare
a Agenţiei Naţionale
Publicitate Imobiliară, aprobat prin H.G. nr. 1288/2012, cu modificările
ulterioare
a. Atribuţiile A.N.C.P.I

de Cadastru şi
şi completările

3. Regulamentul
de organizare
si functionare
al Oficiilor de Cadastru
Imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale
Publicitate Imobiliara nr.1445/2016
a. AtribUţiile oficiilor teritoriale

si Publicitate
de Cadastru si

b. Atribuţiile serviciilor şi birourilor din cadrul oficiilor teritoriale
Publ icul şi secretariat
4. Regulamentul
Intern al OCPI Suceava
Suceava nr. 32/02.03.2018

aprobat

prin

Decizia

- Biroul Relaţii cu

directorului

O.c.P.!.

a. Dispoziţii generale
b. Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor
c. Reguli generale privind sănătatea şi securitatea În muncă
d. Reguli privind respectarea
forme de Încalcare a demnităţii

principiului

nediscriminării

şi al Înlăturării

oricărei

e. Reguli privind disciplina muncii În instituţie
f. Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile
g. Norme generale

de conduită

profesională

a personalului
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5. OG nr. 2712002 privind reglementarea
modificările şi completările ulterioare
a. Definirea petiţiei
b. Obligaţiile autorităţilor,
instituţiilor
activitatea de soluţionare a petiţiilor

activităţii

de soluţionare

a petiţiilor,

publice şi a conducătorilor

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile
modificările şi completările ulterioare

de interes

cu

acestora

În

public,

cu

7. HG nr. 12312002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare
a. Organizarea şi asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public
b. Componentele activităţii de informare şi relaţii publice
c. Procedurile privind accesul liber la informaţiile de interes public
d. Despre informaţiile care se comunică din oficiu. Modul de realizare a accesului
la acestea.
e. Termene pentru comunicarea În scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii
de interes public
8. HG nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul
a. Măsurile cuprinse în programul autorităţilor publice centrale şi locale
- Măsuri pe termen scurt
- Măsuri pe termen mediu
- Măsuri pe termen lung
publicul

b. Obligaţiile privind standardul etic al personalului destinat asigurării relaţiei cu

9. Ordinul ANCPI nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate, cu
modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,
Coordonator BJRUSP,
Consilier juridic Amalia Nicoleta COSTÎN
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