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MODULUL : ACTE NORMATIVE 

DURATA :  LUNAR / 2017 

 

Nr. 

crt. 

COMPETENTE 

SPECIFICE 

CONŢINUT TEMATIC METODE/ 

FORME DE 

ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 

INSTRUIRE/ 

MATERIALE DE 

ÎNVĂŢARE 

METODE  

DE 

EVALUARE 

PROFESION

ALA 

PERIOADA 

1. Cunoasterea de 

către consilierii 

juridici a 

prevederilor 

Legii 

514/05.12.2003  

privind 

organizarea  şi 

exercitarea 

profesiei de 

consilier juridic 

I.Dispoziţii generale 

II.Dobândirea şi încetarea 

calităţii de consilier juridic 

III.Organizarea şi protecţia 

profesiei de consilier juridic 

-Expunere 

-Dezbateri 

-Studiu de caz 

Acte normative -Teste de 

verificare a 

cunostintelo

r si 

evaluarea 

profesionala

. 

-Intocmirea 

de lucrari de 

specialitate 

-Analizarea 

Ianuarie 2017 
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unor spete. 

2. Cunoaşterea de 

către consilierii 

juridici a 

statutului 

profesiei de 

consilier juridic 

I.Dispozitii generale 

II.Dobândirea calităţii de 

consilier juridic 

III.Drepturile şi îndatoririle 

consilierilor juridici 

IV.Interdicţii 

-Expunere 

-Dezbateri 

-Studiu de caz 

Acte normative -Teste de 

verificare a 

cunostintelo

r si 

evaluarea 

profesionala

. 

-Intocmirea 

de lucrari de 

specialitate 

-Analizarea 

unor spete. 

Februarie 2017 

3. Cunoaşterea de 

către consilierii 

juridici ale 

prevederilor 

noului Cod Civil 

Implicatiile practice ale 

schimbarilor generate de 

adoptarea noului Cod Civil 

-Expunere 

-Dezbateri 

-Studiu de caz 

Acte normative -Teste de 

verificare a 

cunostintelo

r si 

evaluarea 

profesionala

. 

-Intocmirea 

de lucrari de 

specialitate 

-Analizarea 

unor spete. 

Martie 2017 

4. Cunoaşterea de 

către consilierii 

juridici a 

prevederilor 

noului cod de 

procedură civilă 

Implicatiile practice ale 

schimbarilor generate de 

intrarea in vigoare a  noului 

Cod  de procedura civila. 

-Competenţa instanţelor 

judecătoresti 

-Procedura contencioasă 

-Expunere 

-Dezbateri 

-Studiu de caz 

Cod procedură 

civilă  

Speţe 

Practica 

judiciară 

-Teste de 

verificare a 

cunostintelo

r si 

evaluarea 

profesionala

. 

Aprilie 2017 



 3 

-Parţile 

-Procedura înaintea primei 

instanţe 

-Apelul 

-Căile extraordinare de atac 

-Dispoziţii generale privitoare 

la proceduri necontencioase 

-Executarea silită 

-Proceduri speciale 

-Intocmirea 

de lucrari de 

specialitate 

-Analizarea 

unor spete. 

5. Cunoaşterea de 

către consilierii 

juridici a 

procedurii 

contencios 

administrativ 

-Legea 554/02.12.2004 

-Dispoziţii generale 

-Tutela administrativă 

-Obiectul acţiunii 

judiciare 

-Acţiunile împotriva 

ordonanţelor guvernului 

-Instanţa competentă 

-Termenul de introducere a 

acţiunii 

- Suspendarea executării 

actului 

-Introducerea în cauză  a 

funcţionarului 

-Judecarea cererii 

-Soluţiile pe care le poate  da 

instanţa 

-Recursul 

-Procedura de executare 

-Expunere 

-Dezbateri 

-Studiu de caz 

Legea 

554/02.12.2004 

Speţe ale 

practicii 

judiciare 

-Teste de 

verificare a 

cunostintelo

r si 

evaluarea 

profesionala

. 

-Intocmirea 

de lucrari de 

specialitate 

-Analizarea 

unor spete. 

Mai 2017 

6. Cunoaşterea de 

către consilierii 

juridici a 

prevederilor 

Medierea- etapa procedurala 

prealabila-Legea 192/2006 cu 

modificarile si completarile 

ulterioare 

-Expunere 

-Dezbateri 

-Studiu de caz 

Speţe ale 

practicii 

judiciare 

-Teste de 

verificare a 

cunostintelo

r si 

Iunie 2017 
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legale privind 

medierea.  

 evaluarea 

profesionala

. 

-Intocmirea 

de lucrari de 

specialitate 

-Analizarea 

unor spete. 

7. Cunoaşterea  de 

către consilierii 

juridici a 

procedurii 

contravenţiilor 

O.G. nr.2/12.08.2002 cu 

modificările şi completările 

ulterioare 

-Dispoziţii generale 

-Constatarea contravenţiilor 

-Aplicarea sancţiunilor 

contravenţionale 

-Căile de atac 

-Executarea sancţiunilor 

contravenţionale 

-Dispoziţii speciale şi 

tranzitorii 

-Expunere 

-Dezbateri 

-Studiu de caz 

Speţe ale 

practicii 

judiciare 

-Teste de 

verificare a 

cunostintelo

r si 

evaluarea 

profesionala

. 

-Intocmirea 

de lucrari de 

specialitate 

-Analizarea 

unor spete. 

Iulie 2017 

8. Cunoaşterea de 

către consilierii 

juridici  a  

prevederilor 

Codului Muncii 

Legea 53/2003- Codul 

Muncii-republicata. 

-C.I.M. 

-R.E.V.I.S.A.L.-

H.G.nr.500/2010 

-Timpul de munca, de odihna 

si concediile. 

-Salarizarea. 

-Formarea profesionala. 

-Dialogul social. 

-Sanatatea si securitatea in 

munca. 

-Expunere 

-Dezbateri 

-Studiu de caz 

Speţe ale 

practicii 

judiciare 

-Teste de 

verificare a 

cunostintelo

r si 

evaluarea 

profesionala

. 

-Intocmirea 

de lucrari de 

specialitate 

-Analizarea 

unor spete. 

August 2017 
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-Raspunderea juridica. 

-Jurisdictia muncii. 

9. Cunoaşterea de 

către consilierii 

juridici  a  

prevederilor 

Legii 188/1999-

republicata-

Statutul 

functionarilor 

publici. 

-Notiunea de functionar 

public 

-Notiunea de functie publica 

-Principiile care stau la baza 

exercitarii functiei publice. 

-Recrutarea functionarilor 

publici. 

-Modificarea, suspendarea si 

incetarea raportuirlor de 

serviciu 

 

-Expunere 

-Dezbateri 

-Studiu de caz 

Speţe ale 

practicii 

judiciare 

-Teste de 

verificare a 

cunostintelo

r si 

evaluarea 

profesionala

. 

-Intocmirea 

de lucrari de 

specialitate 

-Analizarea 

unor spete. 

Septembrie 2017  

10. Cunoaşterea de 

către consilierii 

juridici  a  

prevederilor 

Legii 227/2015- 

Codul Fiscal 

Legea 227/2015- Codul 

Fiscal 

-Expunere 

-Dezbateri 

-Studiu de caz 

Speţe ale 

practicii 

judiciare 

-Teste de 

verificare a 

cunostintelo

r si 

evaluarea 

profesionala

. 

-Intocmirea 

de lucrari de 

specialitate 

-Analizarea 

unor spete. 

Octombrie 2017 

11 Cunoaşterea de 

către consilierii 

juridici  a  Legii 

207/2015- 

privind Codul de 

Procedura Fiscala 

Legea 207/2015- privind 

Codul de Procedura Fiscala 

-Expunere 

-Dezbateri 

-Studiu de caz 

Speţe ale 

practicii 

judiciare 

-Teste de 

verificare a 

cunostintelo

r si 

evaluarea 

profesionala

Noiembrie 2017 
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. 

-Intocmirea 

de lucrari de 

specialitate 

-Analizarea 

unor spete 

12 Cunoasterea de 

catre consilierii 

juridici a Codului 

Penal si a 

Codului de 

Procedura Penala 

Codul Penal si Codul de 

Procedura Penala 

-Expunere 

-Dezbateri 

-Studiu de caz 

Speţe ale 

practicii 

judiciare 

-Teste de 

verificare a 

cunostintelo

r si 

evaluarea 

profesionala

. 

-Intocmirea 

de lucrari de 

specialitate 

-Analizarea 

unor spete 

Decembrie 2017 

 

INTOCMIT, 

PRODECAN 

CONSILIER JURIDIC 

POPA GABRIEL 

 


