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pentru concursul de ocupare a postului temporar vacant-consilier gradul tA, perioadi
determinati, corespunzitor functiei contractuale de execulie din cadrut Oficiutui de
Cadastru 9i Publicitate lmobiliari Baciu-Compartimentul Juridic, Resurse Umane,
Secretariat 9i Petilii.
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ConstituliaRomaniei;
HG nr. 128812012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funclion ate a
Agenliei Nalionale de Cadastru si Publicitate lmobiliari, cu modificirile 9i completirile
ulterioare;
H.G. nr. 29412015 privind aprobarea Programului nalional de cadastru 9i carte funciari
2015-2023, cu modificirile gi completirile ulterioare;

Ordinului Directorului general al ANCPI nr. 1445111.11.2016, privind aprobarea
organigramei oficiilor de cadastru gi publicitate imobiliard, a Centrului National de
Cartografie, precum 9i a regulamentelor de organizare si functionare ale acestora,
modificat gi completat prin ODG nr 107512018;
Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicati, cu modificirile 9i completirile
ulterioare;

6.

Legea-cadru nr. 15312017 privind salarizarea personalului plitit din fonduri publice, cu
modificirile gi completdrile ulterioare;
7. Legea nr.54412001 privind liberul acces la informaliile de interes public, cu modificirile 9i
completirile ulterioare;
8. Legea nr. 47712004 privind Codul de conduitd a personalului contractual din
autoritalile 9i instituliile publice;
9. Regulamenul (UE)120161679 privind protectia persoanelor fzice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera circulalie a acestor date;
10. Ordonanta Guvernului nr. 2712002 privind reglementarea activitilii de solutionare a
petitiilor, cu modificirile si completirile ulterioare aprobati prin Legea nr.23312002;
11. HotdrArea Guvernului nr. 90512017 privind registrul general de evidenld al
salariatilor;
12.

Hotirirea Guvernului nr. 28612011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzitor funcliilor contractuale 9i a criteriilor de promovare in grade sau trepte

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din
fonduri publice, cu modificarile si completirile ulterioare;
13. HotdrArea Guvernului nr. 71412018 privind drepturile 9i obligaliile
personalului autoritdlilor si instituliilor publice pe perioada delegirii 9i detagarii in alti
localitate, precum si in cazul deplasirii, in cadrul localitilii, in interesul serviciului;
14. Ordonanta de Urgenld a Guvernului nr. 11112010 privind concediul si indemnizatia
lunari pentru cresterea copiilor, cu modificirile gi completirile ulterioare;

