Anexa nr. 1 la nr.141093 / 27.09.2021

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE
la concursul organizat pentru ocuparea a 5 posturi vacante de ofițer (consilier juridic) din
cadrul inspectoratelor județene pentru situații de urgență ale județelor Alba, Constanța,
Iași, Mureș și Vaslui
Nr.
crt.

Tematică

Bibliografie

1.

Drepturile şi libertăţile fundamentale
Legiferarea
Autoritatea judecătorească

2.

Dispoziţii generale
Organizare şi funcţionare
Personalul, drepturile şi îndatoririle acestuia pentru îndeplinirea
atribuţiilor specifice

3.

4.

5.

6.

7.

Constituția României, republicată

H.G. nr. 1490/2004 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi
funcţionare şi a organigramei
Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă, cu modificările
și completările ulterioare
H.G. nr. 1492/2004 privind
Dispoziţii generale
principiile de organizare,
Principii de organizare şi funcţionare
funcţionarea şi atribuţiile serviciilor
Atribuţii
de urgenţă profesioniste
H.G. nr. 1.867/2005
privind stabilirea cuantumului şi
condiţiilor de acordare a
compensaţiei lunare pentru chirie
cadrelor militare în activitate din
Modul de stabilire a cuantumului şi condiţiilor de acordare a
Ministerul Apărării;
compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate
H.G. nr. 561/2006
privind stabilirea cuantumului
compensaţiei lunare pentru chirie şi
condiţiile de acordare a acesteia
unor cadre militare în activitate
O.U.G. nr. 21/2004
Dispoziţii generale
privind Sistemul Naţional de
Organizarea Sistemului Naţional
Management al Situaţiilor de
Urgenţă
Dispoziţii generale
Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare (Îndatoriri, Drepturi,
Interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi,
Legea nr. 80/1995
Disciplina militară)
privind statutul cadrelor militare
Provenienţa ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor
Acordarea gradelor şi înaintarea cadrelor militare în gradele următoare
Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare
Limitele de vârstă şi stagiile minime în grad
Legea nr. 182/2002
Informaţii secrete de stat
privind protecţia informaţiilor
Informaţii secrete de serviciu
clasificate
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8.

Dispoziţii generale
Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor
Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva
incendiilor
Serviciile de urgenţă voluntare şi private

9.

Dispoziţii generale
Elaborarea actelor normative
Redactarea actelor normative
Modificarea, completarea, abrogarea şi alte evenimente legislative

10.

TITLUL PRELIMINAR - DESPRE LEGEA CIVILĂ:
Dispoziţii generale
Aplicarea legii civile
Interpretarea şi efectele legii civile
DESPRE PERSOANE:
Dispoziţii generale
Persoana fizică (Capacitatea de folosinţă, Capacitatea de exerciţiu )
Persoana juridică (Dispoziţii generale,Capacitatea civilă a persoanei
juridice)
DESPRE BUNURI:
- Bunurile şi drepturile reale în general (Despre bunuri în general,
Drepturile reale în general)
- Proprietatea privată (Dispoziţii generale - Conţinutul, întinderea şi
stingerea dreptului de proprietate privată)
- Proprietatea publică (Dispoziţii generale, Drepturile reale
corespunzătoare proprietăţii publice)
DESPRE MOŞTENIRE ŞI LIBERALITĂŢI:
- Donaţia
DESPRE OBLIGAŢII:
Izvoarele obligaţiilor:
- Contractul
- Răspunderea civilă (Dispoziţii generale, Cauze exoneratoare de
răspundere, Răspunderea pentru fapta proprie, Răspunderea pentru
fapta altuia, Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau
de lucruri, Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale)
- Modalităţile obligaţiilor (Dispoziţii generale, Condiţia, Termenul)
- Executarea obligaţiilor
- Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor
- Stingerea obligaţiilor
- Diferite contracte speciale (Contractul de locaţiune, Contractul de
mandat, Tranzacția)
DESPRE PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ, DECĂDERE ŞI
CALCULUL TERMENELOR
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Legea nr. 307/2006
privind apărarea împotriva
incendiilor
Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor
normative

Legea nr. 287/2009
privind Codul Civil

11.

12.

13.

TITLUL PRELIMINAR:
- Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă
- Principiile fundamentale ale procesului civil
- Aplicarea legii de procedură civilă
DISPOZIŢII GENERALE:
- Acţiunea civilă
- Participanţii la procesul civil (Părţile)
- Competenţa instanţelor judecătoreşti
- Actele de procedură
- Termenele procedurale
PROCEDURA CONTENCIOASĂ:
- Procedura în faţa primei instanţe (Sesizarea instanţei de
judecată,Judecata, Unele incidente procedurale, Hotărârile
judecătoreşti)
- Căile de atac
DESPRE EXECUTAREA SILITĂ:
- Dispoziţii generale (Titlul executoriu)
Partea GENERALĂ:
- Infracţiunea (Dispoziţii generale, Cauzele justificative, Cauzele de
neimputabilitate, Tentativa, Unitatea și pluralitatea de
infracțiuni)
- Pedepsele (Categoriile pedepselor, Pedepsele principale, Pedeapsa
accesorie şi pedepsele complementare)
- Individualizarea pedepselor (Circumstanţele atenuante şi
circumstanţele agravante, Renunțarea la aplicarea pedepsei,
Amânarea aplicării pedepsei, Suspendarea executării pedepsei sub
supraveghere)
- Cauzele care înlătură răspunderea penală
- Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei
- Cauzele care înlătură consecinţele condamnării
Partea SPECIALĂ:
- Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei (Omisiunea sesizării)
- Infracţiuni de corupţie şi de serviciu (Luarea de mită, Traficul de
influenţă)
- Infracţiuni de serviciu (Purtarea abuzivă, Abuzul în serviciu,
Neglijenţa în serviciu)
- Infracţiuni de fals (Falsul material în înscrisuri oficiale, Falsul în
înscrisuri sub semnătură privată, Uzul de fals)
- Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate (Dezertarea,
Încălcarea consemnului)
Partea GENERALĂ
- Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal
- Participanţii în procesul penal (Dispoziţii generale, Subiecţii
procesuali principali şi drepturile acestora, Inculpatul şi drepturile
acestuia, Partea civilă şi drepturile acesteia, Partea responsabilă
civilmente şi drepturile acesteia)
Partea SPECIALĂ
- Urmărirea penală (Dispoziţii generale, Sesizarea organelor de
urmărire penală)
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Legea nr. 134/2010
privind Codul de Procedură Civilă

LEGEA nr. 286/2009
privind Codul Penal

Legea nr. 135/2010
privind
Codul de Procedură Penală

14.

Dispoziţii generale (Obiect, scop şi principii, Definiţii)
Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de
atribuire
Modalităţi de atribuire (Procedurile de atribuire, Instrumente şi tehnici
specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publice)
Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire

Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice

H.G. nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice
O.G. nr. 121/1998
privind răspunderea materială a
militarilor

15.

Etapele procesului de achiziţie publică
Estimarea valorii achiziţiei publice şi alegerea modalităţii de atribuire
Documentaţia de atribuire
Achiziţia directă

16.

Dispoziţii generale
Răspunderea materială
Stabilirea şi recuperarea pagubelor
Căile de atac

17.

Dispoziţii generale
Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public

18.

Subiectele de sesizare a instanţei
Semnificația unor termeni
Excepţia de nelegalitate
Actele nesupuse controlului şi limitele controlului
Procedura prealabilă
Obiectul acţiunii judiciare
Instanţa competentă
Termenul de introducere a acţiunii
Suspendarea executării actului
Solicitarea suspendării prin acţiunea principală
Judecarea cererilor
Soluţiile pe care le poate da instanţa
Recursul
Revizuirea

Legea nr. 554/2004
contenciosului administrativ

19.

Dispoziții generale
Dobândirea şi încetarea calităţii de consilier juridic

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

20.

Dispoziţii generale
Asistenţa juridică
Perioada de stagiu şi definitivarea în profesia de consilier juridic în
cadrul entităţilor MAI
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Legea nr. 544/ 2001
privind liberul acces la informațiile
de interes public

O.M.A.I. nr. 107/2017
privind asistenţa juridică în
Ministerul Afacerilor Interne şi în
unităţile, instituţiile şi structurile din
subordinea acestuia

21.

Anexa nr. 3 Selecţionarea cadrelor militare (Dispoziţii generale,
Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante,
constituirea şi atribuţiile comisiilor şi subcomisiilor - Dispoziţii
generale privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor
vacante, Ocuparea posturilor vacante prin transfer din instituţiile din
sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională)
Anexa nr. 7 Naşterea şi modificarea raporturilor de serviciu,
suspendarea din funcţie şi trecerea în rezervă a cadrelor militare
Anexa nr. 11 Competenţele de gestiune a resurselor umane

22.

Reglementarea activităţii de soluționare a petițiilor

23.

Dispoziţii generale
Organizarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

24.

Dispoziţii generale
Căile de atac

25.

26.

O.M.A.I. nr. 177/2016
privind activitatea de management
resurse umane în unităţile militare
ale Ministerului Afacerilor Interne

O.G. nr. 27/2002
privind reglementarea activităţii de
soluționare a petițiilor
O.M.A.I. nr. 33/2020
privind activităţile de soluţionare a
petiţiilor, primire în audienţă şi
consiliere a cetăţenilor în Ministerul
Afacerilor Interne
O.G. nr. 2/2001
privind regimul juridic al
contravenţiilor

Partea II - Administraţia publică centrală
Partea IV - Prefectul, instituţia prefectului şi serviciile publice
deconcentrate
Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile
personalului contractual din administrația publică și evidența
personalului plătit din fonduri publice
Partea a VII-a Răspunderea administrativă
Titlul II - Contractul individual de muncă
Titlul III - Timpul de muncă și timpul de odihnă
Titlul VIII - Contractele colective de muncă

Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019privind Codul administrativ

Lege nr. 53/2003 (republicată)
Codul muncii

27.

Statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

Lege nr. 384/2006privind statutul
soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

28.

Capitolul II - Înființarea asociațiilor și a fundațiilor
Capitolul III - Organizarea și funcționarea asociațiilor și a fundațiilor
Capitolul VIII - Relațiile cu autoritățile publice
Capitolul IX - Dizolvarea și lichidarea

Ordonanţă nr. 26/2000cu privire la
asociaţii şi fundaţii

ATENȚIE: Se va studia bibliografia actualizată și completată la data publicării
anunțului de concurs!
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