
 

Tematica si bibliografie 

Denumirea funcției postului vacant este de consilier juridic debutant (S). 

 

c). Bibliografia și tematica propusă. 

 

1. Bibliografie 

a) Cod Civil (Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil); 

b) Cod Procedură Civilă (Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă); 

c) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

d) HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice; 

e) Legea nr. 101/2016 remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări, 

precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 

Contestațiilor; 

f) Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii; 

g) Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

h) Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004; 

i) Legea nr. 544/2001 comunicarea informațiilor de interes public 

 

2. Tematică 

a) Ocuparea și eliberarea posturilor didactice 

b) Răspunderea disciplinară și materială a personalului didactic 

c) Încetarea contractului individual de muncă reglementată de Codul Muncii – Legea 

53/2003 și de Legea 1/2011– Legea educației naționale 

d) Organizarea învățământului universitar  

e) Organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic 

f) Participanții la procesul civil. Rolul judecătorului. Părțile. Participarea terților la 

judecată. 

g) Reprezentarea. Actele de procedură. Termenele procedurale. Cererea de chemare în 

judecată. Întâmpinarea. Cererea reconvențională. Citarea și comunicarea actelor de 

procedură. Excepțiile procesual. Probele. Ședința de judecată. Suspendarea judecății. 

Perimarea. Hotărârea judecătorească. Apelul. Recursul. Contestația în anulare. Revizuirea. 

Proceduri speciale ( Procedura ordonanţei de plată. Procedura cu privire la cererile de 

valoare redusă ) 

h) Tipuri de contracte de achiziție publică. Autorități contractante. Domeniul de aplicare 

al achizițiilor publice. Excepții. Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de 

achiziție publică.Proceduri de atribuire. Modalități speciale de atribuire a contractului de 

achiziție publică. Atribuirea contractului de achiziție publică. Dosarul achiziției publice. 

i) Izvoarele obligaţiilor. Modalităţile obligaţiilor Obligaţiile complexe. Executarea 

obligaţiilor. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor. Stingerea obligaţiilor.Restituirea 

prestaţiilor 

j) Formele timpului de odihnă, altele decât concediul (Pauza de masa, Timpul de odihnă 

între două zile de muncă, Repausul săptămânal, Pauze şi perioade de odihnă pentru 

conducătorii vehiculelor, Sărbători legale 

k) Notificarea prealabilă conform Legii 101/2016. Contestaţia formulată pe cale 

administrativ-jurisdicţională. Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului Național de 

soluționare a contestațiilor. 
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