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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
COMPARTIMENTULUI JURIDIC CONTENCIOS
Art. 1. Compartimentul Juridic-Contencios, ca structură organizatorică a Universităţii
Transilvania din Braşov, prin personalul său, asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale
Universităţii în relaţiile sale cu alte persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, precum
şi în privinţa oricărui raport juridic în care Universitatea este parte, în conformitate cu legislaţia în
vigoare şi regulamentele şi actele administrative proprii ale Universităţii; actele Universităţii cu
caracter juridic sunt supuse avizării şi contrasemnării Compartimentului Juridic-Contencios.
Art.2. Structura organizatorică şi numărul posturilor din Compartiment sunt supuse
aprobării Senatului Universitar.
Compartimentul este subordonat, din punct de vedere administrativ, Rectorului
Universităţii.
Art.3. Consilierii juridici din cadrul Compartimentului sunt angajaţi ai Universităţii, pe
bază de contract individual de muncă. Contractele individuale de muncă ale consilierilor juridici se
completează cu prevederile regulamentelor interne, cu contractul colectiv de muncă, precum şi cu
prevederile legale în vigoare specifice profesiei.
Persoana care ocupă funcţia de consilier juridic la Universitate trebuie să îndeplinească
condiţiile prevăzute de Legea nr.514/2003 şi Statutul profesiei de consilier juridic.
Art.4. În exercitarea atribuţiilor sale, consilierul juridic se supune numai Constituţiei
României, legii, codului de deontologie profesională şi statutului profesiei de consilier juridic; consilierul
juridic este independent profesional şi nu poate fi supus nici unei presiuni sau îngrădiri de orice tip.
Activitatea desfăşurată de consilierul juridic este o activitate de mijloace şi nu de
rezultat.
Consilierul juridic va aviza şi va semna acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau
negativ, precum şi semnătura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale
documentului respectiv. Consilierul juridic nu se pronunţa asupra aspectelor economice, tehnice sau
de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta.
Consilierul juridic răspunde pentru încălcarea obligaţiilor profesionale, potrivit legii.
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