Anexa nr. 1 la nr. 44886/08.12.2020

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat pentru ocuparea a 9posturi vacante de ofițer - consilier juridic din
cadrul unităților subordonate I.G.S.U., prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor
militari și subofițerilor

Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

TEMATICĂ

BIBLIOGRAFIE

Drepturile și libertățile fundamentale; Legiferarea.

Constituția României,
republicată
Organizare şi funcţionare; Personalul, drepturile şi
H.G. 1490/2004 pentru
îndatoririle acestuia pentru îndeplinirea atribuţiilor aprobarea Regulamentului de
specifice.
organizare şi funcţionare şi a
organigramei Inspectoratului
General pentru Situaţii de
Urgenţă
Dispoziții generale; atribuții;
H.G. nr. 1492/2004 privind
principiile de
organizare,funcționarea și
atribuțiile serviciilor de
urgență profesioniste;
Modul de stabilire al cuantumului și condițiile de
H.G nr. 1867/2005 privind
acordare a compensației pentru chirie;
stabilirea cuantumului și
condițiile de acordare a
compensației lunare pentru
chirie cadrelor militare în
activitate din Ministerul
Apărării;
H.G. nr. 561/2006 privind
stabilirea cuantumului
compensației lunare pentru
chirie și condițiile de
acordare a acesteia unor cadre
militare în activitate;
Organizarea Sistemului Naţional.
OUG nr.21/2004 privind
Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de
Urgenţă
Dispoziții
generale;
Îndatoririle
şi
Legea nr. 80/1995 privind
drepturilecadrelor militare; Proveniența ofițerilor,
statutul cadrelor militare
maiștrilormilitari
și
subofițerilor; Acordarea
Pagina1 din 4

7.

8.

gradelor și înaintarea cadrelor militare în gradele
următoare;Trecerea în rezervă sau direct în
retragere
a cadrelor
militare; Limitele
de
vârstă și stagiile minime în grad.
Informaţiile secrete de stat; Informaţiile secrete de
serviciu.
Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor;
exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării
împotriva incendiilor; serviciile de urgenţă
voluntare şi private; răspunderea juridică.
Dispoziţii generale; Elaborarea actelor normative.

9.
Contractul (diferite categorii de contracte,
încheierea contractului, nulitatea contractului,
efectele contractului, cesiunea contractului);
răspunderea civilă (cauze exoneratoare de
răspundere, răspunderea pentru fapta proprie,
răspunderea pentru fapta altuia, repararea
prejudiciului în cazul răspunderii delictuale);
modalitățile obligațiilor (dispoziții generale,
10.
condiția,
termenul);
obligațiile
complexe
(obligațiile divizibile și obligațiile indivizibile,
obligațiile solidare, obligațiile alternative și
facultative); transmisiunea și transformarea
obligațiilor (cesiunea de creanță, subrogația,
novația); proprietatea publică (dispoziţii generale;
drepturile reale corespunzătoare proprietăţii
publice).
Întâmpinarea; cererea reconvenţională; judecata
(dispoziții generale, cercetarea procesului); căile de
atac (apelul, recursul, contestația în anulare,
11.
revizuirea);
unele
incidente
procedurale
(renunțarea la judecată, suspendarea procesului,
perimarea cererii);
Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul
penal;
Probele, mijloacele de probă şi procedeele
probatorii (reguli generale, audierea persoanelor);
12.
proceduri speciale (acordul de recunoaștere a
vinovăției, procedura reabilitării); Sesizarea
organelor de urmărire penală.

Legea nr.182/2002 privind
protecția informațiilor
clasificate.
Legea nr. 307/2006 privind
apărarea împotriva
incendiilor.
Legea nr. 24/2000,
republicată, privind normele
de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative

Codul Civil
- Legea nr. 287/2009

Codul de procedură civilă
- Legea nr. 134/2010

Codul de procedură penală
- Legea nr. 135/2010
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Reguli generale de participare și desfășurare a
procedurilor de atribuire; Procedurile de atribuire
13.
(enumerare; licitația deschisă; licitația restrânsă;
procedura simplificată);
Etapele procesului de achiziţie publică; Stabilirea
criteriului de atribuire; Achiziţia directă (Reguli
generale de participare la procedura de atribuire;
Reguli aplicabile comunicărilor; Reguli de
14.
publicitate şi transparenţă);

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice

H.G.R..nr.395/2016 pentru
elaborarea normelor
metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de
achiziție publică/acordului
cadru din Legea 98/2016
privind achizițiile publice
Dispoziții generale; Răspunderea materială;
Ordonanța Guvernului nr.
Stabilirea și recuperarea pagubelor; Căile de atac.
121/1998 privind răspunderea
materială a militarilor.
Dispoziții generale; Organizarea și asigurarea
Legea nr. 544/2001
accesului la informațiile de interes public;
privind liberul acces la
informațiile de interes public
Subiectele de sesizare a instanței de contencios
administrativ; excepția de nelegalitate; procedura
prealabilă; termenul de introducere a acțiunii;
suspendarea executării a actului administrativ;
Legea nr. 554/2004 a
soluțiile pe care le poate da instanța de contencios contenciosului administrativ
administrativ; actele administrative ce nu pot fi
atacate în contencios administrativ; recursul în
contencios administrativ.
Atribuţiile consilierului juridic; incompatibilităţi şi Legea nr. 514/2003 privind
compatibilităţi în exercitarea funcţiei de consilier
organizarea și exercitarea
juridic.
profesiei de consilier juridic
Dispoziții generale; Asistența juridică; Perioada de
O.M.A.I. nr. 107/2017
stagiu şi definitivarea în profesia de consilier privind asistenţa juridică în
juridic în cadrul entităţilor MAI.
Ministerul Afacerilor Interne
şi în unităţile, instituţiile şi
structurile din subordinea
acestuia
Anexa 2 - Recrutarea cadrelor militare;
Anexa3-Selecționarea candidaților pentru ocuparea
posturilor vacante;
OMAI nr. 177/2016 privind
Anexa 7 - Nașterea și modificarea raporturilor de
activitatea de management
serviciu,suspendarea din funcție și trecerea în
resurse umane în unităţile
rezervă a cadrelor militare;
militare ale Ministerului
Anexa 11 - Competențele de gestiune a resurselor
Afacerilor Interne
umane.
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Reglementarea activității de soluționare a petițiilor.
21.
Dispoziții generale; Organizarea activității de
soluționare a petițiilor.
22.

O.G. nr. 27/2002 privind
reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor
Ordinul MAI nr. 33/2020
privind activitățile de
soluționare a petițiilor,
primire în audiență și
consiliere a cetățenilor în
Ministerul Afacerilor Interne

ATENȚIE: Se va studia bibliografia actualizată, cu toate evenimentele legislative
intervenite până la data publicării anunțului de concurs.
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