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BIBLIOGRAFIE 
  

pentru examenul de promovare din funcția de consilier juridic gradul I, în funcția de 
consilier juridic gradul IA din cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane, Secretariat și 

Petiții, organizat în data de 27.09.2022 
 
 
1. Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Codul de Procedură Civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 

1445/11.11.2016 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 şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

5. Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI privind aprobarea Regulamentului 

de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

6. Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice; 

8. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 233/2002; 

9. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

10. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
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TEMATICA 
 

pentru examenul de promovare din funcția de consilier juridic gradul I, în funcția de 
consilier juridic gradul IA din cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane, Secretariat și 

Petiții, organizat în data de 27.09.2022 
 

 
 
 

1. Proprietatea publică; 

2. Efectele hotărârilor judecătoreşti civile; 

3. Atribuţiile oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară; 

4. Procedura de înscriere în cartea funciară; 

5. Tipurile de înscrieri în cartea funciară;  

6. Contractul individual de muncă; 

7. Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual; 

8.  Reglementarea activității de soluționare a petițiilor; 

9. Procedura de soluționare a cererilor în contencios administrativ; 

10. Procedurile de achiziție publică. 

 
 
 

 
 

 


