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BIBLIOGRAFIA 
pentru susținerea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior de referent 

treapta IA în cadrul Serviciului Geodezie și Cercetare-Dezvoltare 

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

o Hotărârea de Guvern nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

o Ordinul directorului general al ANCPI 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 
- https://cngcft.ro/index.php/ro/features/rof; 

o Regulamentul Intern al Centrului Național de Cartografie, aprobat prin Decizia Directorului 
Centrului Naţional de Cartografie nr. 325/06.12.2022, cu modificările și completările ulterioare -  
http://cngcft.ro/files/RI_2021.pdf; 

o Ordinul directorului general al ANCPI nr. 600/2023 pentru aprobarea Regulamentului de 
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară; 

o Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date 
şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 

o   Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
o Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

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

completările ulterioare; 
o Carmen Grecea, Alina Corina Bălă - Geodezie-Concepte, Colecția „STUDENT”, Timișoara 

2013; 
o Valeriu Moca - Topografie și cadastru, Învățământ la distanță, Iași 2002; 
o Note de curs pentru specializarea în Cadastru, Geodezie, Cartografie – Măsurători terestre 

– Fundamente- Vol III, Cap. G, Matrix Rom, București 2002. 
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TEMATICĂ 
pentru susținerea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior de 

referent treapta IA în cadrul Serviciului Geodezie și Cercetare-Dezvoltare 
 

o Atribuțiile Agenției Naționale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în domeniile specifice de 
activitate; 

o Atribuțiile Centrului National de Cartografie; 
o Atribuțiile Serviciului Geodezie şi Cercetare Dezvoltare; 
o Structura organizatorică a Centrului Naţional de Cartografie; 
o Sancţiunile prevăzute de Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
o Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual; 
o Sancţiunile disciplinare care se pot aplica unui salariat; 
o Contractul individual de muncă; 
o Drepturile şi obligatiile angajatorului; 
o Drepturile si obligaţiile salariaţilor; 
o Reguli speciale privind prelucrarea unor categorii de date cu caracter personal; 
o Recepţia lucrărilor de specialitate; 
o Sancţiunile dispuse de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public; 
o   Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public; 
o Recunoașterea terenului și stabilirea poziţiei punctelor GNSS; 
o Sisteme de referinţă şi de coordonate; 
o Sistemul de poziţionare globală GPS/GNSS; 
o Reţele geodezice create prin măsurători cu tehnologia GNSS; 
o Continutul unui proiect pentru retele GNSS; 
o Metode de măsurare şi de determinare a poziţiilor punctelor cu tehnologia GNSS; 
o Transformarea datelor măsurate cu tehnologia GNSS; 
o Principalele sisteme de altitudini. Sisteme de altitudini utilizate în România; 
o Rețele de sprijin pentru nivelment; 
o Nivelmentul geometric.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


