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Bibliografia şi tematica propusă:

Bibliografia: 
1. Constituţia României republicată

2. Codul de procedură civilă 

3. Codul civil

4. Codul de procedură penală

5. Codul penal

6. Codul de procedură penală

7. Codul fiscal

8. Codul de procedură fiscală

9. Codul Muncii – Legea 53/2003

10. Legea dialogului social nr. 62/2011

11. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

12. Legea 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic

13. Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

14. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 

15. Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

16. Ordonanţa de urgenţă nr.  57/2015 privind salarizarea personalului  plătit  din fonduri publice în anul 
2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

17. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

18. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie 
publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, 
precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor  În  
vigoare de la 26 mai 2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 23 mai 2016

19. Hotărârea  nr.  395/2016  din  2  iunie  2016  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a 
prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achizitie  publica/acordului  cadru  din  legea 
nr.98/2016 privind achizitiile publice 

20. Legea nr. 319 / 14.07.2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă

          Tematica:

1) Izvoarele  obligaţiilor  . Modalităţile  obligaţiilor   Obligaţiile  complexe  .  Executarea  obligaţiilor. 
Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor  . Stingerea obligaţiilor  .Restituirea prestaţiilor  

2) Reprezentarea.  Actele  de  procedură.  Termenele  procedurale.  Cererea  de  chemare  în  judecată. 
Întâmpinarea.  Cererea  reconvenţională.  Citarea  şi  comunicarea  actelor  de  procedură.  Excepţiile 
procesual.  Probele. Şedinţa de judecată.  Suspendarea judecăţii.  Perimarea.  Hotărârea judecătorească. 
Apelul. Recursul. Contestaţia în anulare. Revizuirea. Proceduri speciale
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3) Impozitul pe venit  .Contribuţii sociale obligatorii
4) Stabilirea creanţelor fiscale  . Controlul fiscal
5) Ocuparea şi eliberarea posturilor didactice
6) Regimul juridic al raporturilor de munca al personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.
7) Răspunderea disciplinară şi materială a personalului didactic
8) Suspendarea raporturilor de serviciu
9) Încetarea contractului individual de muncă reglementată de Codul Muncii – Legea 53/2003
10) Negocierile colective de muncă  . Reglementarea modalităţilor de soluţionare a conflictelor de muncă  
11) Contribuţia de asigurări sociale  
12) Organizarea învăţământului universitar 
13) Finantarea si patrimoniul universitatilor; Dispozitii generale.
14) Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ  
15) salarizarea personalului din cadrul unităţilor de învătâmânt superior
16) Notificarea prealabilă  
17) Contestaţia formulată pe cale administrativ-jurisdicţională  
18) Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului  
19) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  
20) Sistemul de remedii judiciar  
21) Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru  
22) Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică  
23) Obligaţiile angajatorilor   privind  securitatea şi sănătătea în muncă
24) Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor   privind securitatea şi sănătătea în 

muncă
25) Grupuri sensibile la riscuri   astfel cum sunt definite de legea 319/2006
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