
 

Tematica si bibliografie consilier juruic II 

 

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 

1. Hotărârea judecătorească 

1.1.Condiţiile, structura şi conţinutul hotărârii judecătoreşti 

1.2.Elaborarea şi comunicarea hotărârii 

1.3.Efectele hotărârii judecătoreşti 

1.4.Autoritatea lucrului judecat 

1.5.Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii 

1.6.Cheltuielile de judecată 

2. Căile de atac 

2.1.Dispoziţii generale 

2.2.Apelul 

2.3.Căile extraordinare de atac 

2.3.1. Recursul 

2.3.2. Contestaţia în anulare 



2.3.3. Revizuirea 

3. Formele timpului de odihnă, altele decât concediul 

3.1.Pauza de masă 

3.2.Timpul de odihnă între două zile de muncă 

3.3.Repausul săptămânal 

3.4.Pauze şi perioade de odihnă pentru conducătorii vehiculelor 

3.5.Sărbători legale 

4. Modalităţile de atribuire a contractelor de achiziţie publică 

4.1.Proceduri de atribuire: licitaţia deschisă; lcitaţia restrânsă; dialogul competitiv; 

negocierea cu anunţ prealabil de participare; negocierea fără anunţ prealabil de participare; 

cererea de oferte;  

4.2.Concursul de soluţii 

4.3.Achiziţia directă 

4.4.Acordul-cadru; sistemul de achiziţie dinamic; licitaţia electronică. 

5. Conducerea universităţilor 

5.1.Dispoziţii generale 

5.2.Atribuţiile senatului universitar, ale rectorului, ale consiliului de administraţie, ale 

decanului şi ale şefului de department 

5.3.Rolul statului în învăţământul superior 

6. Statutul personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior 

6.1.Norma universitară  

6.2.Ocuparea funcţiilor didactice şi a posturilor didactice 

6.3.Evaluarea calităţii cadrelor didactice 

6.4.Drepturi şi obligaţii ale personalului didactic 

6.5.Etica universitară 

6.6.Distincţii 

6.7.Sancţiuni disciplinare 

6.8.Sancţiuni referitoare la încălcarea eticii universitare şi a bunei conduite în cercetare 

 

 

Întocmit, 
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