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Bibliografie 
 

pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de consilier juridic gr. 

II - Serviciul Juridic Resurse Umane Secretariat si Petiții 

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

modificările şi completările ulterioare; 
2. Codul administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare; 
3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiilor de cadastru şi 

publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul nr. 1445/2016 al Directorului General al 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 

4. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si 
completările ulterioare; 

5. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
cu modificările si completările ulterioare; 

6. Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

7. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Legea nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public; 
9. Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de 

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordinate, cu 
modificările și completările ulterioare; 

10. Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 600/2023 pentru aprobarea 
Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;  

11. Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
12. Codul de Procedură Civilă, cu modificările și completările ulterioare; 
13. Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
14. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare;   
15. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
16. Regulamentul (UE) 2016/679 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). 
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Tematică 
 

pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de consilier juridic gr. 
II - Serviciul Juridic Resurse Umane Secretariat si Petiții 

 
1. Atribuţiile oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară 
2. Serviciile scutite de la plata tarifelor furnizate de Agenţia Naţională de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate 
3. Principii aplicabile conduitei profesionale a personalului contractual din 

administrația publică. 
4. Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică 

precum și răspunderea acestuia. 
5. Încadrarea și promovarea personalului contractual 
6. Principalele atribuţii ale Serviciului Juridic Resurse Umane Secretariat și Petiții 
7. Informaţiile de interes public. Organizarea si asigurarea accesului la 

informaţiile de interes public. 
8. Definiţia petitiei, procedura de solutionare a petiţiilor. 
9. Sancţiunile prevazute de Legea nr. 544/2001. 
10. Cuprinsul cărţii funciare. Tipuri de înscrieri în cartea funciară. Tipuri de 

documentaţii cadastrale şi modul de întocmire a acestora  
11. Rectificarea înscrierilor de carte funciară  
12. Proprietatea publică 
13. Judecata în primă instanță – întâmpinarea, cererea reconvențională 
14. Căile de atac în procesul civil 
15. Efectele hotărârii judecătorești civile 
16. Procedura ordonanței de plată 
17. Contestația la executare 
18. Cererea de reexaminare 
19. Căi de atac împotriva încheierii de carte funciară 
20. Răspunderea juridică a salariaților în temeiul Codului Muncii 
21. Procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică aplicabilă în cazul 

serviciilor sociale și a altor servicii specifice 
22. Procedura simplificată de atribuire a contractelor de achiziție publică 
23. Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ  
24. Dispoziții procedurale în materia fondului funciar 
25. Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal 
26. Principiile care guvernează protecţia raportărilor privind încălcări ale legii 
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