
TEMATICĂ – pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic I superior – Compartimentul 
juridic 
 
1. Constitutia Romaniei, republicata. 

- Titlul I – Principii generale 
- Titlul II – Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale 

o Capitolul I – Dispozitii comune 
o Capitolul II – Drepturile si libertatile fundamentale 
o Capitolul III – Indatoririle fundamentale 

- Titlul III – Autoritatile publice  
o Capitolul I – Parlamentul  
o Capitolul II – Presedintele Romaniei 
o Capitolul III – Guvernul  
o Capitolul IV – Raporturile Parlamentului cu Guvernul 
o Capitolul V – Administratia Publica 

2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
  - Partea a VI – Titlul I – Dispozitii generale  si Titlul II – Statutul functionarilor publici. 
3. Norme privind respectarea demnitatii umane, protectia drepturilor si libertatilor fundamentale 
ale omului, prevenirii si combaterii incitarii la ura si discriminare. 
4. Egalitatea de sanse si tratament . Definitii in aceasta materie. Egalitatea de sanse si tratament 
intre femei si barbati in domeniul muncii. Egalitatea de sanse intre femei si barbati in ceea ce 
priveste participarea la luarea deciziei. Sesizari/reclamatii privind discriminarea pe criteriul de 
sex. 
5. Cartea I – Dispozitii generale. Titlul II – Participantii la procesul civil. Titlul III – Competenta 
instantelor judecatoresti. Titlul IV – Actele de procedura. Titlul V – Termenele procedurale.  
    Cartea a II-a – Procedura contencioasa . Titlul I – Procedura in fata primei instante. Titlul II – 
Caile de atac. 
    Cartea a V-a – Despre executarea silita. 
6. Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de Procedura 
Civila, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 - Numai capitolul II – Dispozitii de punere in aplicare. 
7. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
 - Capitolul I – Dispozitii generale si Capitolul II – Procedura de solutionare a cererilor in 
contenciosul administrativ. 
8. Reglementari privind aplicarea Codului Muncii – Legea nr. 53/2003. 
9. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata , cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 - Titlul VII – Spitalele 
 - Titlul VIII – Asigurarile sociale de sanatate 
 -Titlul XVI – Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului. 
10. Reglementari privind liberul acces la informatiile de interes public. 
11. Reglementari privind organizarea si functionarea directiilor de sanatate publica judetene. 
12. Reglementari privind regimul juridic al contraventiilor. 
  



 


