
 
                  
                  

 
 
 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI  DE CONSILIER JURIDIC IN CADRUL 
I.N.C.D.M. « GRIGORE ANTIPA » CONSTANTA 

 
 
              I. CONDITII DE INSCRIERE 
 
• Studii superioare de lunga durata, domeniul juridic, specialitatea drept, in cadrul unei facultati 
acreditate in conditiile legii, absolvite cu diploma cu licenta; 
• Membru al unei asociatii profesionale a consilierilor juridici legal constituita vechime minima intr-un 
post similar minim 5 ani ; 
• Apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei; 
• Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala; 
• Cunoasterea Microsoft Office, legislatie computerizata; 
• Foarte bune abilitati de comunicare si capacitate de a lucra in echipa. 
 
            II. ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS 
 
• Cerere de participare la concurs (se intocmeste la depunerea dosarului); 
• Copie xerox a actului de identitate sau a oricarui document care atesta identitatea, potrivit legii; 
• Copii xerox ale diplomelor de studii (Diploma de Bacalaureat; Diploma de Licenta insotita de foaia 
matricola) ; 
•  Raport Revisal ; 
• Copie xerox a Carnetului de munca; 
• Cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, care sa il faca 
incompatibil cu functia pentru care candideaza ; 
• Curriculum Vitae in format europass semnat; 
• Copie xerox a certificatului de nastere; 
• Copie xerox a certificatului de casatorie (daca este cazul); 
• Copie legitimatie Consilier juridic; 
• Adeverinta medicala, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni 
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare 
abilitate. 
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 La depunerea dosarului candidatii vor prezenta si originalele documentelor solicitate pentru verificarea 
conformitatii acestora. 

 III. TEMATICA 

• Activitatea consilierului juridic (atributii, competente, raspunderi); 
• Reprezentarea intereselor institutului in fata instantelor de judecata, a autoritatilor si institutiilor 
publice; 
• Regimul juridic al achizitiilor publice; 
• Regimul juridic al raporturilor de munca; 
• Statutul I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanta (reglementari legale); 
• Recuperare debite (proceduri, formalitati); 
• Contracte civile si comerciale (negociere, avizare, clauze, raspundere contractuala); 
• Calitatea de salariat al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanta – reglementari legale. 
 
               III.  BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVA : 
 
• Hotărârea de Guvern nr. 253/ 2015 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare 
în domeniul protecţiei mediului, ecologiei şi dezvoltării durabile prin reorganizarea Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, precum şi pentru actualizarea datelor de patrimoniu; 
• Ordonanţa de guvern nr. 57 /2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică cu 
modificările şi completările ulterioare aprobată prin Legea 324/2003; 
• Legea nr. 319/2003  privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare; 
• Legea nr. 206/2004 privind bună conduita în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, 
cu modificările aduse prin O.G.28/2011; 
• Hotărârea de guvern nr. 1062/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi 
clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare; 
• Hotărârea de guvern nr. 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, 
finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a 
acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare; 
• Ordonanţa de urgenţă nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobată prin Legea 6 / 2011; 
• Hotărârea de guvern nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea 
categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la 
bugetul de stat; 
• Ordonanţa de urgenţă nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere aprobată prin 
Legea 280/2003; 
• Hotărârea de guvern nr. 546/2004 privind aprobarea Metodologiei pentru delimitarea domeniului 
public al statului în zona costieră; 
• Hotărârea de guvern nr. 546/2008 privind gestionarea calităţii apei de îmbaiere cu modificările şi 
completările ulterioare; 
• Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr. 62/2011 – Legea Dialogului Social cu completarile ulterioare; 
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• Legea  nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice; 
• Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările 
ulterioare, aprobată prin Legea 265/2006; 
• Ordonanţa nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările ulterioare; 
• Hotărârea de guvern nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private 
asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare; 
• Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra 
mediului pentru proiecte publice şi private; 
• Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale; 
• Ordonanţa de urgenţă nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura cu modificările şi completările 
ulterioare, aprobată prin Legea 317/2009; 
• Regulamentul (CE) nr. 199/ 2008 publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L60/1 al 
Consiliului UniuniiEuropene privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea şi 
utilizarea datelor din sectorul pescuitului şi sprijinirea consultantei ştiinţifice cu privire la politică comună ; 
• Legea nr.514/2003, privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic completata de 
L246/2006 ; 
• Constitutia Romaniei ; 
• Codul civil ; 
• Codul de procedura civila ; 
• Legea nr. 319/2006, privind securitatatea si sanatatea in munca modificata de L187/2012 ; 
• HG nr. 1425/2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii 
si sanatatii in munca nr. 319/2006; 
• Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia completata de 
L18/2016 ; 
• Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, 
republicata; 
• Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, modificata de 
L312/2015 ; 
• Legea nr. 64/1991- privind brevetele de inventii, republicata. 
 
               IV. DESCRIEREA POSTULUI 

• Consilierea conducerii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marina « Grigore Antipa » 
Constanta din punct de vedere juridic ; 
• Acordarea de consultanta de specialitate departamentelor /compartimentelor din cadrul institutului; 
• Documentarea legislativa si informarea prompta asupra modificarilor si noutatilor legislative conform 
domeniului de activitate; 
• Reprezentarea intereselor institutului in fata instantelor de judecata, a autoritatilor si institutiilor publice 
(Oficiul Registrului Comertului, Notariat etc); 
• Intocmire, vizare contracte civile si comerciale, precum si actele aditionale la acestea; 
• Viza juridica in achizitiile publice; 
• Vizarea juridica a raporturilor de munca; 
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• Evidenta contractelor in care institutul este parte; 
• Recuperare debite (proceduri, formalitati). 
 

Concursul va consta in sustinerea unei probe scrise (examinarea cunostintelor profesionale raportat la 
cerintele postului) si a unui interviu cu membrii comisiei. 

Candidatilor li se vor acorda note de la 1 la 10 pentru fiecare proba. Nota minima de admitere este 7,00 
pentru fiecare proba.  
 Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane pana la data de 14.04.2017. 
 Data sustinerii concursului se va afisa la sediul Institutului National de Cercetare – Dezvoltare Marina 
«  Grigore Antipa » Constanta din Bd. Mamaia, nr. 300, Constanta, Judetul Constanta. 
  
 
 
 
            

4 
 


