SPITAL ORASENESC SANNICOLAU MARE
STR. TIMISORII, NR.14
COD.FISCAL 4483765

ANUNT

Spitalul Orasenesc Sannicolau Mare scoate la concurs postul vacant de consilier
juridic IA :
1 post consilier juridic IA poz.160- 6 ani si 6 luni vechime in specialitate

CONDITII DE PARTICIPARE SI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI,
Concursul consta intr-o proba scrisa si proba orala sau interviu.
Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari sau rezolvarea unui test grila, dupa
caz, in prezenta comisiei de concurs.
Fiecare proba a concursului va fi notata cu note de la 1 la 10 de catre fiecare
membru al comisiei de concurs.
Pentru a fi declarati admisi ,candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin
nota 7.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei orale.
Comisia de concurs stabileste planul de interviu in care vor fi testate cunostintele
teoretice si practice, abilitatile si aptitudinile candidatului.
Interviul se sustine, de regula, nu mai tirziu de doua zile lucratoare de la data
sustinerii probei scrise.
Stabilirea candidatilor ce urmeaza sa ocupe postul vacant scos la concurs se va face
in ordinea mediei generale, determinate pe baza mediei aritmetice a punctajelor
obtinute de catre candidati la fiecare proba.
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afisarea la locul
desfasurarii concursului in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data sustinerii
ultimei probe.
Conditii generale de participare la concurs:
a) indeplineste conditiile prevazute de lege (are cetatenia romana, cetatenie a altor
state membre ale U.E, sau a statelor apartinind Spatiului Economic European si
domiciliul in Romania.) in vederea exercitarii profesiei in Romania.

b)are virsta de minimum 18 ani impliniti. are capacitate deplina de exercitiu.
are stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza,atestata de
medicul defamilie .
c)nu a fost condamnat pentru savirsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila
cu exercitarea functiei vacante pentru care candideaza.
Conditii speciale de participare la concurs:
Indeplineste conditiile de studii si vechime prevazute de lege , respectandu-se
criteiile de angaj are prevazute pentru postul publicat ,respectiv
diploma de licenta in specialitate
cel putin 6 ani si 6 luni vechime in specialitatea studiilor necesare ocupatii
postului.
Acte necesare pentru dosarul de inscriere.
In vederea participarii la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii
anuntului(13.12.2017)candidatii depun la sediul institutiei dosarul de concurs, care
contine, in mod obligatoriu:
- Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice
Copia actului de identitate
Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari.
Copia carnetului de munca sau, dupa caz o adeverinta, care sa ateste
vechimea in munca si,dupa caz,in specialitate.
Cazierul Judiciar.
Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare.
Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau ,dupa
caz, recomandare de la ultimul loc de munca,
Curriculum vitae.
Chitanta de plata a taxei de concurs (50 RON) plata se va face la casieria
Spitalului Orasenesc Sannicolau Mare.
Copiile de pe acte se prezinta insotite de documentele originale ,care se certi Cica .
pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs din cadrul
institutiei publice organizatorice.
In termen de maximum 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut,
comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii
conditiilor de participare la concurs. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se
afiseaza, cu mentiunea "Admis "sau" Respins" la sediul institutiei publice
organizatoare a concursului. In termen de 24 de ore dela afisarea rezultatului selectarii
dosarelor de inscriere candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatii.Rezultatul

contestatiei se comunica candidatiilor in termen de 24 de ore de la data expirarii
termenului de depunere a contestatiilor. Anuntul este insotit de bibliografie.
Prezenta in sala pentru proba scrisa se face pe baza de buletin sau carte de identitate.
Inscrierile se fac pina la data de 13.12.2017 inclusiv, orele 15 la sediul

Spitalului Orasenesc Sannicolau Mare
Concursul pentru ocuparea posturilor consta in 3 etape succesive:
Selectia dosarelor de concurs, al carei rezultat va fi anuntat prin afisarea selectarii
dosarelor de inscriere, candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatii. Rezultatul
contestatiilor se comunica candidatilor in termen de 24 ore de la data expirarii
termenului de depunere a contestatiilor.
- Proba scrisa va avea loc in data de 27.12.2017, ora 10.00.
- Proba interviul va avea loc in data de 28.12.2017, ora 10.00
TEMATICĂ
PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST DE CONSILIER

JURIDIC PE PERIOADĂNEDETERMINATĂ

1. LEGEA 53/2003
1. Specificul dreptului muncii ca
dreptului muncii.

ramură a

dreptului. Noţiune

şi

obiect. Izvo are le

2. Contractul individual de muncă. Definiţie. Durată. Trăsături. Condiţii de formă.
Conţinut.

3. Încheierea contractului individual de muncă.
4. Modificarea contractului individual de muncă.

5. Suspendarea contractului individual de muncă.
6. Încetarea contractului indi vidual de muncă.
7. Răspunderea disciplinară.

8. Răspunderea patrimonială.
9. Salarizarea. Timpul de

muncă şi

timpul de

od ihnă.

II. LEGEA 95- 2006
1. Titlul VII - SPITALELE
III. LEGEA DREPTURlLOR PACIENTULUI
1. Dreptul pacientului la

informaţia medicală.

2. Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului.

3. Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale.
4.

Sancţiuni.

5. Norme de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.
IV.

ACI-llZIŢII

PUBLICE

1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de
2. Tipuri de contracte de

achiziţie publică.

achiziţie publică.

3. Reguli de participare la procedura de atribuire
4. Reguli speciale de transparenţă aplicabile

achiziţiei

publice de servicii de publicitate.

5. Licitaţia deschisă.
6. Licitaţia restrânsă.
7. Dialogul competitiv.
8. Negocierea cu publicarea prealabilă a unui
9. Cererea de

anunţ

de participare.

ofertă.

10. Atribuirea contractului de

achiziţie publică.

11. Criterii de atribuire a contractului de
12. Stabilirea ofertei

achiziţie publică.

căştigătoare.

13. Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de
14. Dosarul

achiziţiei

publice.

V. CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ
1. Competenţa

după

materie.

2. Competenţa teritorială.
3. Termenele.
4. Chemarea în judecată.
5. Întâmpinarea.
6. Cererea reconvenţională,
7. Administrarea dovezilor.
8. Suspendarea judecăţii.

achiziţie publică.

9. Renunţarea la judecată

şi renunţarea

la drept.

10. Contestaţia în anulare
Il . Revizuirea.
12. Executarea hotărârilor judecătoreşti.
BIBLIOGRAFIE
PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST DE CONSILIER
JURIDIC PE PERIOADĂ NEDETERlVllNATĂ LA SPITALUL ORASENESC
SANNICOLAU MARE

1. LEGEA 5312003 - Codul Muncii -

modificată şi completată.

2. LEGEA nr. 95/2006 privind reforma în domeniul

sănătăţii- modificată şi compl et a t ă

3. Legea nr. 98/2016- privind achiziţiile publice.
4. HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
5. LEGEA nr. 46/2003 privind drepturile pacientului.
6.

CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ cu modificările şi completările ulterioare.

