
 
COMPETENȚE  PROFESIONALE – DREPT 

 
 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul 

juridic  
 Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic  
 Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice 

internaţionale 
 Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul 

european şi dreptul altor state  
 Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o 

problemă de drept concretă  
 Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din 

punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor 

Ocupaţii posibile conform COR:  

 Asistent universitar - 231001;  
 Conferenţiar universitar - 231002  
 Profesor universitar - 231006; 
 Expert centre de perfecţionare - 231003; 
 Lector universitar - 231004;  
 Profesor universitar - 231006; 
 Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri - 232101; 
 Profesor în învăţământul gimnazial - 232201; 
 Inspector asigurări - 241108;  
 Lichidator - 241122;  
 Administrator judiciar - 241123; 
 Executor bancar - 241124;  
 Consilier forţă de muncă şi şomaj - 241201;  
 Expert forţă de muncă şi şomaj - 241202;  
 Inspector de specialitate forţă de muncă şi şomaj - 241203; 
 Formator - 241205;  
 Referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj - 241206;  
 Formator de formatori - 241207;  
 Organizator/conceptor/consultant formare - 241217;  
 Evaluator de competenţe profesionale - 241219;  
 Inspector de specialitate asigurări - 241601;  
 Referent de specialitate asigurări - 241603; 
 Consilier vânzări asigurări - 241604;  
 Inspector coordonator asigurări - 241605;  
 Specialist sistem asigurări - 241609;  
 Agent consular - 241903;  
 Ataşat diplomatic - 241905; 
 Consul - 241906;  
 Expert/inspector vamal - 241907;  



 Curier diplomatic - 241908;  
 Referent relaţii externe - 241913; 
 Secretar diplomatic - 241914;  
 Viceconsul - 241915;  
 Consilier proprietate industrială autorizat - 241918;  
 Controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare) - 

241920;  
 Asistent director/responsabil de funcţiune (studii sup.) - 241924;  
 Expert aplicare legislaţie armonizată în domeniul industriei şi comerţului - 241935;  
 Administrator societate comercială - 241939;  
 Expert achiziţii publice - 241940;  
 Expert prevenire şi combatere a corupţiei - 241942;  
 Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene - 241948;  
 Consilier afaceri europene - 241949;  
 Auditor intern în sectorul public - 241961;  
 Avocat - 242101; 
 Jurisconsult - 242102;  
 Procuror - 242201;  
 Judecător şi asimilaţi - 242202; 
 Magistrat asistent - 242203;  
 Judecător inspector - 242204;  
 Magistrat consultant - 242205;  
 Consilier de probaţiune - 242206;  
 Inspector probaţiune - 242207;  
 Executor judecătoresc - 242902; 
 Inspector justiţie - 242903; 
 Expert jurist - 242904;  
 Consilier de justiţie - 242905;  
 Referent de specialitate în justiţie - 242906;  
 Notar - 242907;  
 Inspector general penitenciare - 242910;  
 Consilier armonizare legislativă - 242911;  
 Expert armonizare legislativă - 242912;  
 Analist armonizare legislativă - 242913;  
 Registrator de carte funciară - 242914;  
 Mediator - 244702;  
 Purtător de cuvânt - 244706;  
 Consilier administraţia publică - 247001;  
 Expert administraţia publică - 247002;  
 Inspector de specialitate administraţia publică - 247003;  
 Referent de specialitate administraţia publică - 247004;  
 Consultant administraţie publică - 247005;  
 Administrator public - 247008;  
 Inspector de integritate - 247010;  
 Examinator de stat de specialitate - 247011;  
 Cercetător în domeniul ştiinţelor juridice - 257001;  



 Asistent de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice - 257002;  
 Adjunct al procurorului general - 111001;  
 consilier diplomatic - 111007; 
 consilier guvernamental - 111008; 
 consilier si consultant juridic - 111009; 
 consilier institutii publice - 111010;  
 consilier al ministrului - 111011;  
 consul general - 111012;  
 consultant prezidential si guvernamental - 111013;  
 director institutie publica si asimilati - 111015;  
 director adjunct institutie publica si asimilati - 111016;  
 director de cabinet - 111017;  
 director general institutie publica si asimilati - 111018;  
 grefier sef (judecatorie, parchet) - 111020;  
 grefier sef de sectie (Curte de Apel, tribunal, parchete) - 111021; 
 inspector de stat sef - 111023;  
 inspector sef în administratia publica - 111024;  
 magistrat asistent sef - 111025;  
 prefect - 111032;  
 presedinte Înalta Curte de Casatie si Justitie - 111034;  
 presedinte Curte de Apel - 111035;  
 presedinte Curte de conturi - 111036;  
 presedinte de judecatorie - 111037;  
 presedinte sectie (la Înalta Curte de Casatie si Justitie, la Curtea de Apel, tribunale si 

judecatorii) - 111039;  
 presedinte tribunal - 111040;  
 prim procuror - 111043;  
 prim procuror adjunct - 111044;  
 prim adjunct al procurorului general - 111045;  
 procuror general - 111048;  
 procuror sef de sectie - 111049;  
 procuror sef de sectie adjunct - 111050;  
 secretar general - 111051;  
 secretar general al guvernului - 111052;  
 secretar Parlament - 111053;  
 secretar primarie, prefectura, procuratura - 111057;  
 sef laborator criminalistica - 111058;  
 sef birou institutie publica - 111059;  
 sef departament - 111062;  
 sef protocol de stat - 111063;  
 sef serviciu institutie publica - 111064;  
 subprefect - 111065;  
 vicepresedinte (la Înalta Curte de Casatie si Justitie, Curtea de Apel, tribunale si 

judecatorii) - 111069;  
 consilier prezidential - 111070;  
 consilier parlamentar - 111071;  



 presedinte institutie publica - 111073;  
 subsecretar de stat - 111074;  
 inspector sef al Inspectiei Judiciare de pe lânga Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii - 111075;  
 membru al Consiliului Superior al Magistraturii - 111076;  
 secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii - 111077;  
 inspector în cadrul Inspectiei Judiciare pentru judecatori/procurori de pe lânga Plenul 

CSM - 111078; 
 


