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Nr. 1010//23.06.2022 

 

ANUNŢ 

publicat în data de 27.06.2022 

 

Agenţia de Investigare Feroviară Română, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică 

finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art. 91 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 

privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi 

Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este 

organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu 

metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor 

prevăzute la art.21 din Legea 55/2006 privind siguranţa feroviară, precum şi alte atribuţii în legătură cu 

investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.  

 

 

I) AGIFER scoate la concurs un post contractual vacant de CONSILIER JURIDIC 

SPECIALIST la Compartimentul Audit Public Intern; 

 

II) Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:  

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice AGIFER;   

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;   

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 

solicitate de instituţia publică;   

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, în copie;   

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează, eliberat în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

la data prezentei (OUG 41/2016);   

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 

abilitate;   

g) curriculum vitae;  

În cazul în care candidatul depune declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale şi este 

declarat admis la selecţia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului 

judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

 Actele prevăzute la punctele b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 

copiilor cu acestea. 

 Documentele mai sus menţionate vor fi depuse la sediul AGIFER, din Calea Griviţei, nr. 393, 

sector 1, Bucureşti, la camera 37, etajul 1, până la data de 11.07.2022, ora 13,00. 

Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de dna. Caralicea Anişoara, telefon nr. 

0799101351. 

 

III) Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii, conform prevederilor art. 3 

din Regulamentul cadru aprobat prin HG 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sunt 

următoarele: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;   

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;   
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c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;   

d) are capacitate deplină de exerciţiu;   

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;   

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs, respectiv;   

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori 

a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.   

 

IV) Condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului: 

1. să aibă studii superioare de în specialitate juridică, de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă;  

2. să aibă experiență de minimum 12 ani în domeniul juridic; 

3. cunoștințe de bază operare PC; 

 

V) Tematica și Bibliografia   

a) Organizarea, funcționarea, obiectul de activitate AGIFER, reglementări juridice europene și 

naționale aplicabile : 

Tematica 

1. Prevederi legislative privind organizarea și funcționarea AGIFER; 

2. Atribuțiile AGIFER; 

3. Prevederi generale privind raporturile de muncă Legea nr.53/2003 - Codul Muncii; 

4. Legislație europeană privind siguranța feroviară și investigarea accidentelor; 

5. Reguli fundamentale de desfășurare a operațiunilor de transport feroviar; 

 

Bibliografie 

1. OUG nr.33/2015, Legea nr.42/2016; 

2. OG nr.95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, 

Transporturilor și Locuinței, aprobată prin Legea nr.3/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

3. HG nr.716/2015; 

4. Directivele nr.797/2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană și nr.798 

privind siguranța feroviară, ale Parlamentului European și a Consiliului  

5. OUG nr.73/2019 privind siguranța feroviară. 

6. Regulamentul (UE) 2020/572 al Comisiei din 24 aprilie 2020 privind structura de raportare care trebuie 

urmată pentru rapoartele de investigare a accidentelor și a incidentelor feroviare; 

7. HG 117/17.02.2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor și a incidentelor, de 

dezvoltare și îmbunătățire a siguranței feroviare pe căile ferate și rețeaua de transport cu metroul din 

România. 

 

b) Tematica și Bibliografia specifică funcției de CONSILIER JURIDIC SPECIALIST 

 

1. Organizarea și exercitarea profesiei de Consilier Juridic Specialist 

1.1 Tematica 

1. Caracterizarea profesiei. Principii şi reguli fundamentale ale exercitării profesiei de consilier juridic. 

2. Formele de exercitare ale profesiei de consilier juridic. 

3. Condiţii de înscriere în profesie. Incompatibilităţi şi interdicţii. 

4. Modalităţile de primire în profesie. Stagiul profesional. 

5. Tabloul anual al consilierilor juridici. 

6. Drepturile consilierilor juridici şi exercitarea lor. 

7. Îndatoririle consilierilor juridici. Demnitatea profesională. Reguli de deontologie profesională. 

8. Transferul. Încetarea şi suspendarea calităţii de consilier juridic. 

9. Răspunderea disciplinară a consilierilor juridici. 

10. Reguli privind organizarea şi funcţionarea Colegiului. 



11. Uniunea colegiilor consilierilor juridici din românia. 

 

1.2 Bibliografia 

1.  LEGE   Nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 5 decembrie 2003. 

2. Statutul profesiei de consilier juridic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684/29. iulie 

2004. 

3. Codul deontologic al consilierilor juridici. (www.ccj.ro) 

 

c. Norme juridice generale 

1.1 Drept civil 

1.1.1Teoria generală 

Tematica 

1. Raport juridic civil. Definiţie. Caractere. Elemente.(In reglementarea noului Cod Civil) 

2. Actele juridice civile.  

3. Crearea și realizarea dreptului 

4. Proba dreptului 

5. Răspunderea juridică 

6. Prescripţia extinctivă. Definiţie, reglementare, natură juridică şi delimitare faţă de alte instituţii. Efectul 

prescripţiei extinctive. Domeniul prescripţiei extinctive. Termenele de prescripţie extinctivă. Cursul 

prescripţiei extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen). 

7. Noţiune, caracteristici, condiții, forme , obiect, mijloace, modalități, efecte, nulități.  

 

Bibliografia 

1. Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Ed. a VII-a revăzută şi  adăugită de M. Nicolae 

si P. Truscă, Bucureşti, 2001  

2. G. Boroi, Drept civil. Partea generală, ed. a II-a revizuită şi adăugită, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999. 

3. O. Ungureanu, Drept civil. Introducere, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002. 

4. Marian Nicolae, „Prescripţia extinctivă”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004. 

5. Marilena Uliescu, Noul Cod Civil, Comentarii, Editura Universul Juridic, Buc.2011 

6. Noul Cod Civil Note. Corelaţii. Explicaţii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011. 

7. Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Curs de Drept Civil. Partea generală,  

Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011. 

 

1.1.2 Persoanele 

Tematica 

1.Persoana juridică. Noţiune, enumerare şi clasificare. Elementele constitutive. Identificarea persoanei 

juridice. Înfiinţarea, reorganizarea şi încetarea persoanelor juridice. 

 

Bibliografia 

1. Gh. Pipera, Drept comercial, Întreprinderea in reglementarea Noului Cod Civil.  

2. Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ed. a VI-a (revăzută 

şi adăugită de M. Nicolae si P. Truscă), Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2001. 

3. G. Boroi, Drept civil. Persoanele, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001 

4. Noul Cod de procedura civilă, Ioan Leş, Edit. C.H. Beck, Bucureşti 2011 

 

1.1.3 Teoria drepturilor reale 

Tematica 

1.Teoria generală a proprietăţii. Definiţia şi caracterele dreptului de proprietate; proprietatea publică şi 

proprietatea privată. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Formele dreptului de proprietate. 

2. Regimul juridic al bunurilor imobile (terenuri şi construcţii) proprietate privată. 

3. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate. 



4. Apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale. 

5. Posesia ca stare de fapt protejata juridic şi efectele sale. 

6. Dezmembrămintele dreptului de proprietate. 

7. Accesiunea (in corporaţiunea) şi uzucapiunea (prescripţia achizitivă) – moduri de dobândire a dreptului de 

proprietate şi a celorlalte drepturi reale. 

 

Bibliografia 

1. L. Pop, Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Ed. Lumina Lex,Bucureşti, 2001 

2. C. Bîrsan, Maria Gaită, Mona Maria Pivniceru, Drept civil. Drepturile reale, Institutul European, Iaşi, 

1997; Drept civil. Drepturile reale principale, Editura „All Beck”, Bucureşti, 2001. 

3. E. Chelaru, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Ed. All Beck, Bucureşti, 2000. 

4. Valeriu Stoica, Drept civil. Drepturi reale principale. Ed. „Humanitas”, Bucureşti, 2004. 

5. Noul Cod Civil.Note.Corelatii.Explicatii, Edit.C.H.Beck,Bucuresti,2011 

6. C. BARSAN - Drept civil. Drepturile reale principale, Edit. Hamangiu,  

Bucureşti, 2013 

7. C. JORA – Drept civil. Drepturile reale, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2012;  

 

1.1.4 Teoria generală a obligaţiilor 

Tematica 

1. Consideraţii generale. Noţiune, elementele raportului juridic de obligate şi clasificarea obligaţiilor 

2. Contractul – izvor al obligaţiilor. Noţiune şi clasificare. Încheiere. Efectele contractului. Efecte specifice 

(speciale) ale contractelor sinalagmatice. 

3. Gestiunea de afaceri (Gestiunea intereselor altei persoane). Plata lucrului nedatorat. Îmbogăţirea fără justă 

cauză. 

4. Fapta ilicită cauzatoare de prejudicii, izvor al obligaţiilor (Răspunderea civilă delictuală). Noţiune, 

principii şi funcţii. Delimitarea răspunderii civile delictuale de alte forme de răspundere juridică. 

Răspunderea pentru fapta proprie. Răspunderea pentru fapta altei persoane. Răspunderea pentru prejudiciile 

cauzate de animale. Răspunderea pentru ruina edificiului. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri 

în general.  

5. Efectele obligaţiilor. Executarea directă (în natură) a obligaţiilor. Executarea indirectă a obligaţiilor 

(executarea prin echivalent). Acţiunea oblică (indirectă sau subrogatorie). Acţiunea revocatorie (pauliană). 

6. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor. Cesiunea de creanţă. Subrogaţia în drepturile creditului prin 

plata creanţei. Novaţia. Delegaţia. 

7. Stingerea obligaţiilor. Compensaţia. Remiterea de datorii. 

8. Obligaţiile complexe (obligaţiile afectate de modalităţi, obligaţiile plurale). 

9. Garantarea obligaţiilor. Fidejusiunea. Cauţiunea. Dreptul de retenţie. Garanţiile reale mobiliare. Ipoteca. 

Privilegiile speciale imobiliare. 

 

Bibliografia 

1. C. Stătescu, C. Bîrsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Ed. All, Bucureşti, 1998 

2. L. Pop, Drept civil român. Teoria generală a obligaţiilor, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000. 

3. L. POP, I.F. POPA, S.I. VIDU – Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, 

Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2012 

4. P. VASILESCU – Drept civil. Obligaţii, Edit. Hamangiu, Bucureşti, 2012 

5. F.A. BAIAS Ş.A. - Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Edit. C.H. Beck,  

Bucureşti, 2012; 

6. Ion Turcu, Vânzarea în Noul Cod Civil, Editura C.H. Beck, 2011. 

 

1.1.5 Contracte speciale 

Tematica 

1. Contractul de vânzare-cumpărare. 

2. Contractul de locaţiune. 

 



Bibliografia 

1. Noul Cod Civil. Note. Corelaţii. Explicaţii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011 

2. F. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Universul Juridic,  

Bucureşti, 2001, ediţia a III-a actualizată şi completată. 

3. Florin Motiu - Contractele speciale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.  

4. Florin Motiu - Contractele speciale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013.  

5. Liviu Stanciulescu,Vasile Nemeş - Dreptul contractelor civile si comerciale,  

Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013.  

 

1.1.6 Drept procesual civil 

 

Tematica 

1. Principiile fundamentale ale procesului civil. 

2. Acțiunea civilă. 

3. Participanții la procesul civil. 

3. Reprezentarea părților în judecată. 

4. Competența instanțelor judecătorești 

 

Bibliografia 

Noul Cod de Procedură Civilă – comentat și adnotat Ediția a II-a , revizuită și adăugită , coordonatori 

VIOREL MIHAI CIOBANU și MARIAN NICOLAE 

 

d. Tematica pentru norme juridice speciale 

1.1 Drept Administrativ 

Tematica 

1. Norma juridică de drept administrativ. 

2. Raporturile juridice ce se formează între subiecte de drept care aparțin sistemului administrativ și 

subiecte de drept aflate în afara sistemului 

 

Bibliografia 

1. Drept administrativ – Ediția 2 Emilia Lucia Catană –  

2. OUG 57/2019 privind Codul administrativ  

 

1.2 Contencios dministrativ 

Tematică 

1. Condițiile acțiunii directe în contencios administrativ. 

2. Părțile în litigiile de contencios administrativ 

 

Bibliografia 

1. Acțiunea în contencios administrativ- Comentarii , doctrină și jurisprudență – Robert Cristian Dima. 

2. Legea 554/2004 a contenciosului administrativ 

 

1.3 Recuperarea Creanțelor  

Tematica 

1. Acțiunea pe dreptul comun.  

2. Ordonanța de plată . 

3. Cererile de valoare redusă. 

 

Bibliografia 

1. Directiva 2010/24/UE a Consiliului Europei 

2. Codul fiscal din 2015 



 

VI. Calendarul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului  mai sus menţionat 

constă în următoarele etape: 

Selecţia dosarelor de înscriere 

- data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs – 11.07.2022, ora 13,00; 

- selecţia dosarelor – 12.07.2022, ora 10,00; 

- afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor –13.07.2022, ora 12,00; 

- termen de depunere a contestaţiilor pentru selecţia dosarelor –14.07.2022, ora 13,00; 

- termenul de analizare a contestaţiilor şi de afişare a rezultatelor la contestaţiile depuse pentru selecţia 

dosarelor –15.07.2022, ora 12,00. 

 

Proba scrisă  

- data de desfășurare a probei scrise – 19.07.2022, ora 10,00; 

- termenul pentru notarea probei scrise şi afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă - 20.07.2022, ora 

12,00; 

- termen de depunere a contestațiilor pentru proba scrisă – 21.07.2022, ora 14,00; 

- termenul de analizare a contestațiilor şi de afișare a rezultatelor la contestațiile depuse pentru proba 

scrisă – 22.07.2022, ora 14,00. 

 

Interviul  

- data de desfășurare a interviului – 25.07.2022, ora 10,00; 

- termenul pentru notarea interviului şi afişarea rezultatelor obţinute la interviu – 26.07..2022, ora 13,00; 

- termen de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă – 27.07.2022, ora 14,00; 

- termenul de analizare a contestaţiilor şi de afişare a rezultatelor la contestaţiile depuse pentru interviu – 

28.07.2022, ora 14,00. 

Termenul pentru afişarea rezultatelor finale: 29.07.2022, ora 12,00. 

 

Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de dna. Caralicea Anişoara, telefon nr. 0799101351. 

 

DIRECTOR GENERAL 

NICOLESCU Mircea 

Șef SRIRU, 

Pătrașcu Vali 


