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BIBLIOGRAFIE 
pentru examenul de promovare asistent registrator principal debutant în gradul II – 

personal din cadrul Biroului Înregistrare Sistematică 
 
 

1. Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 , republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

2. Ordinul nr. 1/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi 
recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea 
funciară ; 

3. 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, cu modificările și completările ulterioare;  

4. Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările ulterioare, privind Codul Civil; 
5. ODG al ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și 

înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările 
ulterioare; 

6. ODG al ANCPI nr. 1562/16,07,2020 privind aprobarea Codului de Etică și Integritate a 
personalului ANCPI. 
 

 
 

TEMATICĂ 
pentru examenul de promovare asistent registrator principal debutant în gradul II – 

personal din cadrul Biroului Înregistrare Sistematică 
 
 
 

1. Stabilirea, rectificarea, actualizarea ;i/sau modificarea limitelor UAT – Lege 7/1996; 
2. Organizarea lucrărilor de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară – Lege 

7/1996 ; 
3. Înscrierea drepturilor tabulare – Codul civil, Cartea a III-a, Titlul VII, cap. II; 
4. Notarea unor drepturi, fapte și raporturi juridice – Codul Civil. Cartea a III-a, Titlul VII, 

cap.III; 
5. Procedura de înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară – ODG 700/2014, 

dispoziții generale; 
6. Atribuțiile și competențele în domeniul înregistrării sistematice – ODG 1445/2016; 
7. Principiile care guvernează comportamentul personalului ANCPI – ODG 1562/2020; 
8. Înscriere posesiei de fapt asupra imobilului – ODG 1/2020; 
9. Stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan și înscrierea suprafețelor – ODG 

1/2020. 
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