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Bibliografia pentru examenul de promovare din funcția de consilier gr.I în funcţia de
consilier gr.IA în cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii –
Biroul Juridic şi Interogare Baze de Date, organizat în data de 24 martie 2022

1. Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
lmobiliară nr.1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi
publicitate imobiliară,
a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a
Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora.
2. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare
a petiţiilor, aprobată de Legea nr. 233/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.
3. Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
lmobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate lmobiliară şi unităţile sale subordonate cu
modificările şi completările ulterioare;
4. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
5. Legea Arhivelor Nationale nr.16/1996 republicata, cu modificările şi completările
ulterioare;
6. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
7. Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară
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Tematica pentru examenul de promovare din funcția de consilier gr.I în funcţia de
consilier gr.IA în cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii –
Biroul Juridic şi Interogare Baze de Date, organizat în data de 24 martie 2022

1. Atribuţiile Serviciului/Biroului Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii si ale
componentei interogare bază de date din cadrul Biroul Juridic si Interogare Baze De
Date
2. Definiţia petiţiei, termene si condiţii privind soluţionarea petiţiilor.
3. Cuprinsul cărţii funciare
4. Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente (evidenţa documentelor,
selecţionarea documentelor, păstrarea documentelor).
5. Răspunderi şi sancţiuni prevăzute de Legea nr.16/1996, a arhivelor naţionale,
republicată.
6. Tarifele privind serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și
Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate.
7. Reguli generale şi speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prezentul document conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date (GDPR – General Data Protection Regulation).
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