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I. TEMATICA 
1. Legea nr.288/2004 – privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și 

completările ulterioare 

                 Ciclul I -studii universitare de licență 

                 Ciclul II – studii universitare de masterat 

      Ciclul III – studii universitare de doctorat 

2. Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare 

     Învațământ superior 

                 Dispoziții generale 

                 Structura organizatorică a instituțiilor de învățământ superior 

                 Organizarea studiilor universitare 

                 Organizarea învățământului  postuniversitar 

                 Activitatea de cercetare si creație universitară 

                 Promovarea calității în învățământul  superior și în cercetarea     

         științifică 

                 Promovarea universității centrate pe student 

                 Conducerea universităților 

      Finanțarea și patrimoniul universităților 

      Statutul personalului didactic 

                 Statutul personalului didactic și de cercetare din învățământul  

        superior 

3. Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare 

                 Dispoziții generale 

                 Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de 

          achiziție publică 

                 Proceduri de atribuire 

      Modalitati speciale de atribuire a contractului de achiziției   

       publică 

      Atribuirea contractului de achiziției publică 

      Dosarul achiziției publice 

      Solutionarea contestațiilor 

4. Codul civil 

                 Despre bunuri 

                 Bunurile și drepturile reale în general 

      Proprietatea privata 

      Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată 



      Fiducia 

      Administrarea bunurilor altuia 

      Proprietatea publica 

      Cartea funciara 

      Posesia 

      Despre prescripția extinctivă, decadere și calculul termenelor 

5. Codul de procedura civila 

                Competența instanțelor judecătorești 

                Procedura contencioasă 

                Proceduri speciale 

                Procedura ordonanței președențiale 

                Procedura ordonanței de plată 

                Procedura cu privire la cererile de valoare redusă 

                Evacuarea din imobile folosite sau ocupate fără drept 

                Cauțiunea judiciară 

                Arbitrajul 

                Executarea silită 

6. Codul Muncii 

               Contractul individual de munca 

               Timpul de muncă și timpul de odihnă 

               Salarizarea 

               Formarea profesională 

               Dialogul social 

               Contractele colective de muncă 

               Conflictele de muncă 

               Inspecția Muncii 

               Raspundere juridică 

               Jurisdicția muncii 

7.   Legea nr.554/2004 – legea contenciosului adminsitrativ, cu modificările și 

completările ulterioare 

    Dispoziții generale 

                Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ 

                Procedura de executare 

8. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și 

completările ulterioare 

          Contracte profesionale 

9. Constitutia 

                Integral 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II   BIBLIOGRAFIA 

 

 
1. Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 

2. Legea nr.288/2004 – privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

3. H.G.nr.457/2011 – privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare vacante din invățământul superior, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 

4. H.G.445/1997 – privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor 

forme de sprijin materiale pentru elevi, studenți cursanți din invățământul de stat, 

cursuri de zi, modificată cu H.G. nr.558/1998 privind modificarea anexelor nr.1 si 2 

la H.G. 445/1997; 

 

5. Codul studiilor universitare de doctorat; 

 

6. Legea nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

7. Legea nr.677/2001 – pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal si libera circulatie a acestor date; 

 

8. Legea nr.544/2001 – privind liberul acces la informațiile de interes public cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

9. O.U.G. nr.27/2002 – privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu 

modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.233/2002; 

 

10. Codul de procedură civilă și Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare; 

 

11. Legea nr.53/2003-Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

 

12. Lege-cadru nr.153/2017 – privind salarizarea unitară a personalului plătit din foduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 

13. Legea nr.263/2010 – privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

14. Legea nr.62/2011 a dialogului social, republicată; 

 

 



15. Ordin nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice; 

 

16. O.G. nr.119/1999 – privind controlul intern și controlul financiar preventiv, 

republicată, cu modificările și completarile ulterioare; 

 

17. Contractul colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învățământ superior și 

cercetare nr.59495/2012; 

 

18. Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice, cu modificările și completarile 

ulterioare; 

 

19. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările și 

completarile ulterioare; 

 

20. O.U.G. nr.75/2005, privind asigurarea calității educației, cu modificările și 

completarile ulterioare; 

 

21. Legea nr.10/2001 privind regimul juridic a unor  immobile preluate in mod abuziv, in 

perioada 6 martie 1945,  cu modificările și completarile ulterioare; 

 

22. Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

23. Regulamentul de organizare și funcționare al Universității Naționale de Arte din 

București; 

 

24. Carta Universității Naționale de Arte din București; 

 

25. Regulamentul Intern al Universității Naționale de Arte din București; 

 

26. Constituția 
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