TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
CONSILIER JURIDIC I

I. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVA :
Constituția României
Codul civil
Codul de procedura civila
Codul muncii - Legea nr. 53/2003, cu modificările si completările ulterioare
Legea nr.514/2003, privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic
Statutul profesiei de consilier juridic
Legea 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare.
H.G. nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, cu modificările și complet.
9. OG nr.57/2002, privind cercetarea științifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificările
ulterioare
10. Legea nr. 45/2009 cu modificările si completările ulterioare
11. Legea nr. 319/2003, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare
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12. Legea nr. 544 din 2001, privind liberul acces la informațiile de interes publice
13. Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia
14. Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,
republicata
15. LEGEA NR. 190/2018, privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
16. Hotărârea nr. 1301/2010 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia
Agriculturii şi Dezvoltare Rurală - București
17. Legea Nr. 52/2011 din 15 aprilie 2011 Republicată, privind exercitarea unor activități cu caracter
ocazional desfășurate de zilieri
18. Legea securității si sănătății in munca nr. 319/2006
19. HG nr. 1425/2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității
si sănătății in munca nr. 319/2006
20. Legea pensiilor
21. Legea 153/2017 cu modificările și completările ulterioare
II. TEMATICA :
1. Activitatea consilierului juridic (atribuții, competente, răspunderi)
2. Reprezentarea intereselor angajatorului in fata instanțelor de judecata, a autorităților si instituțiilor
publice.
3. Regimul juridic al achizițiilor publice.
4. Regimul juridic al raporturilor de munca.
5. Recuperare debite (proceduri, formalități)
6. Contracte civile si comerciale (negociere, avizare, clauze, răspundere contractuala).
7. Organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice, precum și a Institutului de
Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală
8. Calitatea de salariat al Institutului de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală

