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2. Tematică  

      1.   Structura organizatorică a instituţiilor de învăţământ superior, conform Legii 1/2011.                                      

      2.   Conducerea universităţilor – dispoziţii generale, conform Legii 1/2011, actualizată. 

      3.  Norma universitară: funcţiile didactice; din ce este formată norma universitară; ce    activităţi cuprinde 

norma didactică; nr. de ore corespunzător fiecărei norme didactice, conform Legii 1/2011, actualizată. 

      4.   Care sunt componentele venitului brut lunar de care beneficiază personalul didactic de predare şi de 

conducere din învăţământul superior, în conformitate cu legislaţia actuală în vigoare? 

      5.  Modalitatea de acordare a concediului de odihnă pentru personalul didactic de predare şi de conducere 

din învăţământul superior precum şi a personalului didactic auxiliar, conform OMEECTS nr. 5559 

din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Normei metodologice privind efectuarea concediului de 

odihnă al personalului didactic din învăţământ art. 1 alin. 3: “Cadrele didactice din învătământul 

universitar beneficiază de concediu de odihnă cu plată. în perioada vacanţelor universitare, cu o 

durată de cel puţin 40 de zile lucrătoare”. 

      6.  Care sunt componentele venitului brut lunar de care beneficiază personalul didactic auxiliar din 

învăţământul superior, conform legislaţiei actuale în vigoare? 

      7.  Modalitatea de salarizare a personalului didactic pensionat, a personalului didactic auxiliar pensionat 

precum şi a personalului didactic auxiliar nou angajat în funcţii. 

      8.   Care sunt contribuţiile de asigurări sociale atât pentru angajaţi cât şi pentru angajatori, precum şi 

modul de aplicare a deducerii personale la salariu, conform Codului Fiscal actualizat/2017. 

       9.   Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

     10. Salariul mediu brut şi cuantumul ajutorului de deces în conformitate cu Legea bugetului asigurărilor 

sociale pe anul 2017 
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