
 
Anunț al U.M.02547 București din Ministerul Apărării Naționale,  

organizează concurs de ocupare a postului vacant de execuție de  referent IA  din 
cadrul biroului documentații cadastrale din Secția patrimoniu imobiliar 

 
 

       Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:  
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi a domiciliului în România; 
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 15 ani;  
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu; 
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de 

familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 
          Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt: 
          1.Absolvirea studiilor medii cu diplomă de bacalaureat  
          2.Vechime în muncă : 6 ani și 6 luni 
          3.Vechime în domeniul ”administrare patrimnoiu imobiliar”-5 ani 
          4.Cunoştinţe de operare pe calculator-Microsoft Office-nivel bun; 
          5.Abilitate de negociere, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres; 
 
ETAPIZAREA CONCURSURILOR 
Nr. 
Crt. 

ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ ORA CONTACT 

1. Depunerea dosarelor de concurs 03-14.01.2022 
Intervalul orar 0800-1500 

Telefon: 
021.667.20.98 

2. Selecţia dosarelor de concurs 17.01.2022  
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 18.01.2022 ora 1500  
4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la 

rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 
19.01.2022  
 Intervalul orar 0800-1500 

Telefon: 
021.667.20.98 

5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la 
rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea  
rezultatelor 

20.01.2022 ora 1500  

6. Desfăşurarea primei probe din concurs, proba 
srisă 

21.01.2022 ora 1000 Telefon: 
021.667.20.98 

7. Corectarea şi afişarea rezultatelor probei scrisă 24.01.2022 ora 1500  
8. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la 

rezultatul probei scrise 
25.01.2022 
Intervalul orar 0800-1500 

Telefon: 
021.667.20.98 

9. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la 
rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor 

26.01.2022 ora 1500  

10. Susţinerea  probei interviului  sau  a probei 
practice 

27.01.2022 ora 1000 Telefon: 
021.667.20.98 

11. Notarea interviului  și a probei practice şi afişarea 
rezultatelor interviului  

28.01.2022 ora 1500  

12. Depunerea eventualelor contestaţii ale  rezultatului  
interviului  

31.01.2022 
Intervalul orar 0800-1500 

Telefon: 
021.667.20.98 

 
13. 

Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul 
interviului şi afişarea rezultatului  soluţionării 
acestuia 

01.02.2022 ora 1500  

14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 02.02.2022  ora 1500  
 

 
 
 



TEMATICĂ 
 

1. Legea nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, capitolul Autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii şi capitolul Concesionarea terenurilor pentru construcţii; 

2. Legea nr.7/1996 – a cadastrului şi publicităţii imobiliare - integral; 
3. Legea nr. 53/2003 – CODUL MUNCII- capitolele I-V; 
4. Legea nr. 287/2009 – CODUL CIVIL, Cartea a III-a “Despre bunuri”; 
5. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, capitolul III - Obligaţii şi răspunderi; 
6. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale - integral; 
7. Legea nr. 182/2002 – protecţia informaţiilor clasificate - integral; 
8. Legea nr. 255/2010 - privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 

naţional, judeţean şi local - integral; 
9. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul- integral; 
10. Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de 

modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului- integral; 

11. O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ – PARTEA V Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului 
sau a unităţilor administrativ-teritoriale; 

12. H.G. nr. 492/2018 – Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii- integral; 
13. H.G. nr. 585/2002 – Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România - integral; 
14.  Regulamentul proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale  aprobate cu Ordinul M.Ap.N. nr. M. 91/2008- 

integral; 
15.  Ordinul M.Ap.N. nr. M. 121/2008 – privind responsabilităţile comandanţilor/ şefilor unităţilor militare pentru păstrarea 

integrităţii patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării şi unele măsuri privind modul de administrare a acestuia - 
integral; 

16.  Instrucţiunile privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor de intervenţie din 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobate cu Ordinul M.Ap.N. nr. M.84/2009 - integral; 

17. Ordinul nr. 1764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea 
serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate- integral; 

18.  Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat cu Ordinul nr. 700/2014 
a Directorului general al A.N.C.P.I.- integral 
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1. LEGEA cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996, republicată în Monitorul Oficial nr.720 din 24 
septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare; 
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modificările şi completările ulterioare; 

3. LEGEA nr.350 din 06 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial nr.373 din 
10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. LEGEA nr.17 din 17 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în 
extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în 
Monitorul Oficial nr.178 din 12 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. LEGEA nr.10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii, republicată în Monitorul Oficial nr.765 din 30 
septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial 
nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. LEGEA nr. 346 din 21 iulie 2006  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată în 
Monitorul Oficial nr.867 din 02 noiembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - CODUL MUNCII, republicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

9. LEGEA nr. 287 din 17 iulie 2009 - CODUL CIVIL, republicată în Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

10. LEGEA nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, publicată în Monitorul Oficial nr. 248 din 
12 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

11. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial 
nr.555 din 05 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

12. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr.492 din 05 iulie 2018 - Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în 
construcţii, publicat în Monitorul Oficial nr. 594 din 12 iulie 2018; 

13. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr.585 din 13 iunie 2002 - Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate 
în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 485 din 05 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

14.  ORDINUL M.Ap.N. nr. M.121 din 05 decembrie 2008 privind responsabilităţile comandanţilor/şefilor unităţilor militare 
pentru păstrarea integrităţii patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării şi unele măsuri privind modul de 
administrare a acestuia, publicat  în Monitorul Oficial nr. 847 din 16 decembrie 2008, cu modificările şi completările 
ulterioare; 



15.  ORDINUL A.N.C.P.I. nr. 1764 din 15 mai 2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor 
rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale 
subordonate, publicat  în Monitorul Oficial nr. 466 din 10 iunie 2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

16.  Regulamentul proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale, publicat  în Monitorul Oficial nr. 668 din 26 
septembrie 2008, aprobat prin Ordinul M.Ap.N. nr. M. 91 din 12 septembrie 2008; 

17.  Instrucţiuni privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor de intervenţie din 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, publicate  în Monitorul Oficial nr. 586 din 24 august 2009, aprobate prin 
ORDINUL M.Ap.N. nr. M. 84 din 13 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

18.  Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară publicat în Monitorul Oficial al 
României, nr. 571 bis din 31 iulie 2014, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară nr. 700 din 9 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Notă: 1.Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă     în parte.  Rezultatul final 
al concursului nu se contestă. 

 2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz. 
 


