ILFOV
O.C.P.I. Ilfov este operator de date cu caracter personal nr. 874, 875, 876, 38349

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul organizat în perioada 30.06 – 05.07.2021
de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov
în vederea ocupării pe durată determinată de timp a unui post vacant de Referent tr.II
repartizat de la bugetul de venituri proprii în cadrul
Serviciului Cadastru – Biroul de Înregistare Sistematică











Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordonanța de urgență nr. 35/28.06.2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și
publicității imobiliare nr. 7/1996, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi
înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobate prin Ordinul 1/2020 al Directorului
General al ANCPI, actualizat cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI, privind aprobarea regulamentului de
avizare recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, actualizat cu modificarile si
completarile ulterioare;
Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, conform Codului
administrativ 57/03.07.2019 actualizat cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizata cu
modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul 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, actualizat cu modificarile si completarile ulterioare;
Modul de calcul al tarifelor conform Ordinului nr. 16/2019, actualizat cu modificarile si completarile
ulterioare;
Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date
MS Word și MS Excel.

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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TEMATICA
pentru concursul organizat în perioada 30.06 – 05.07.2021
de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov
în vederea ocupării pe durată determinată de timp a unui post vacant de Referent tr.II
repartizat de la bugetul de venituri proprii în cadrul
Serviciului Cadastru – Biroul de Înregistare Sistematică
















Organizarea, functionarea si atributiile Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
Organizarea lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara
Atributiile referentului din cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliara si din cadrul Serviciului
Cadastru;
Serviciile de Publicitate Imobiliara furnizate de A.N.C.P.I. prin unitatile sale subordonate si tarifele
aferente, scutiri de la plata tarifelor pentru serviciile prestate; modul de calcul al tarifelor, conform
Anexei nr.1 din Ordinul nr. 16/2019, actualizat cu modificarile si completarile ulterioare;
Inscrierea in evidentele de cadastru si carte funciara;
Titlul I - Regimul general al cadastrului și publicității imobiliare, Titlul II - Publicitatea imobiliară și
Titlul III - Dispoziții tranzitorii, sancțiuni și dispoziții finale din Legea nr. 7/1996, actualizată cu
modificările și completarile ulterioare;
Ordonanța de urgență nr. 35/28.06.2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și
publicității imobiliare nr. 7/1996, actualizată cu modificările și completarile ulterioare;
Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public - Legea 544/2000, actualizata cu
modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul 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, actualizat cu modificarile si completarile ulterioare
Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, conform Codului
administrativ nr. 57/03.07.2019 actualizat cu modificarile si completarile ulterioare
Atribuțiile Biroului de Înregistrare Sistematică (Ordinul nr. 1445/2016, actualizat cu modificarile si
completarile ulterioare)
Atribuțiile Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară (Legea 7/1996, actualizat cu
modificarile si completarile ulterioare)
Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date
Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat
prin Ordin al directorului general nr. 700/2014, actualizat cu modificarile si completarile ulterioare
MS Word și MS Excel.

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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