
 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE CONSILIER 

JURIDIC – SPITAL PUBLIC 

 
I. SPITALELE  

1. Notiune. Categorii de spitale;  

2. Organizarea, functionarea si finantarea spitalelor;  

3. Conducerea spitalelor;  

4. Aspecte privind evaluarea, acreditarea si controlul spitalelor.  

 

II. DREPTURILE PACIENTULUI  

1. Dreptul pacientului la informatia medicala;  

2. Drepturile la tratament si ingrijire medicala;  

3. Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului;  

4. Sanctionarea incalcarii confidenţialităţii datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical;  

5. Informatiile cu caracter obligatoriu ce trebuie furnizate pacientului;  

6. Masuri de asigurare a respectarii drepturilor pacientului la nivelul unitatilor sanitare.  

 

III. ACHIZITIILE PUBLICE  

1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica;  

2. Tipuri de contracte de achizitie publica;  

3. Reguli de participare la procedura de atribuire;  

4. Proceduri de atribuire a contractului de achizitie publica:  

a) Licitatia deschisa;  

b) Licitatia restransa;  

c) Dialogul competitiv;  

d) Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;  

e) Cererea de oferte;  

f) Concursul de solutii;  

5. Modalitati speciale de atribuire a contractului de achizitie publica:  

a) Acordul –cadru:  

b) Licitatia electronica;  

6. Atribuirea contractului de achizitie publica;  
7. Criterii de atribuire a contractului de achizitie publica;  

8. Stabilirea ofertei castigatoare;  

9. Anularea aplicarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica;  

10. Dosarul achizitiei publice.  

 

IV. RAPORTURILE DE MUNCĂ. JURISDICŢIA MUNCII  

1. Specificul dreptului muncii ca ramura a dreptului. Notiune si obiect. Izvoarele dreptului muncii;  

2. Principiile fundamentale ale dreptului muncii;  

 



 

3. Contractul individual de munca – Definitie. Durata. Trasaturi. Conditii de forma. Continut;  

4. Incheierea contractului individual de munca;  

5. Încadrarea salariaţilor la unităţile bugetare. Organizarea şi modul de desfăşurare a concursului/examenului.  

6. Modificarea contractului individual de munca;  

7. Suspendarea contractului individual de munca;  

8. Incetarea contractului individual de munca;  

9. Regulamentul intern;  

10. Raspunderea disciplinara;  

11. Raspunderea patrimoniala;  

12. Salarizarea. Timpul de munca si timpul de odihna. Reglementari generale si reglementari specifice domeniului 

sanitar;  

13. Obiectul jurisdictiei muncii;  

14. Partile conflictului de munca;  

15. Termene de formulare a cererilor in vederea solutionarii conflictelor de munca;  

16. Competenta materiala si teritoriala;  

17. Reguli speciale de procedura.  

V. CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV  

1. Subiectele de sesizare a instantei;  

2. Exceptia de nelegalitate  

3. Procedura de solutionare a cererilor in contenciosul administrativ;  

4. Procedura de executare.  

 

VI. CODUL DE PROCEDURA CIVILA  

1. Competenta dupa materie;  

2. Competenta teritoriala;  

3. Termenele procedurale;  

4. Chemarea in judecata;  

5. Intampinarea;  

6. Cererea reconventionala;  

7. Probele si administrarea lor;  

8. Suspendarea judecatii;  

9. Renuntarea la judecata si renuntarea la drept;  

10. Apelul;  

11. Recursul;  

12. Contestatia in anulare;  

13. Revizuirea.  

 

VII. RASPUNDEREA CIVILA IN DOMENIUL MEDICAL  

1. Raspunderea civila a personalului medical;  

2. Raspunderea civila a furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparatura, dispozitive medicale si 

medicamente;  

3. Acordul pacientului informat;  

4. Obligativitatea asigurarii asistentei medicale;  



5. Asigurarea obligatorie de raspundere civila profesionala pentru medici, farmacisti si alte persoane din domeniul 

asistentei medicale;  

6. Procedura de stabilire a cazurilor de raspundere civila profesionala pentru medici, farmacisti si alte persoane din 
domeniul asistentei medicale;  

7. Instanta competenta sa solutioneze litigiile privind malpraxisul medical. Termen de prescriptie.  

 

VIII. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE CONSILIER JURIDIC  

1. Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de consilier juridic;  

2. Dobandirea si incetarea calitatii de consilier juridic;  

3. Incompatibilitati, interdictii si nedemnitati privind profesia de consilier juridic;  

4. Activitatea profesionala a consilierului juridic;  

5. Modalitatile de exercitare a profesiei de consilier juridic;  

6. Relatiile profesionale dintre consilierul juridic si persoana juridical pe care o asista sau reprezinta;  

7. Drepturile si indatoririle consilierului juridic;  

8. Raspunderea disciplinara a consilierului juridic;  

9. Organizarea profesiei de consilier juridic.  
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