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Spitalul Orăşenesc Negreşti Oaş organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui 
post contractual vacant:

• un post consilier juridic I cu studii superioare

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii 
generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 
2011, cu modificările şi completările ulterioare:
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;
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;
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.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor contractuale vacante :

• consilier juridic I (S)
diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice 
minim 3 ani si 6 luni vechime in specialitate

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

• 19 iulie 2021 , ora 14.00 , data limită pentru depunerea dosarelor
• 27 iulie 2021, ora 10.00, proba scrisă
• 30 iulie 2021, ora 10 .00 , proba interviu

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele 
documente:

a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare;

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 autoritatea sau 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;

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;
h. declaraţie pe propria răspundere privind situaţia de carantină sau izolare la domiciliu.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, faptul că nu figurează in evidenţe cu 
boli cronice si neuropsihice, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii.
în cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul 
în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu 
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele 
care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor de înscriere se face de la data de 06.07.2021 până la data de 19.07.2021 (inclusiv) in 
intervalul orar 12:00-14:00, la sediul Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş -  birou RUNOS.

Locul de desfăşurare a concursului va fi comunicat pe pagina de internet a unităţii , la data afişării 
rezultatelor la etapa de verificare a dosarelor de înscriere .

Informaţii suplimentare se pot obţine la biroul RUNOS al unităţii, telefon 0261/854830, interior 2110, 
zilnic intre orele 12:00-14:00 , pe pagina de internet a unitatii www,spitalnesrestioas.ro. şi pe portalul 
DQSturi.gov.ro .

Bibliografie pentru concurs :
Pentru postul de consilier juridic I (Si

1. Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic. Statutul 
profesiei de consilier juridic

2. Legea nr. 95/2006 (rl) privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare Titlul II- Programele naţionale de sănătate; Titlul IV— Sistemul naţional de 
asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat; Titlul V - Asistenţa medicală 
ambulatorie de specialitate; Titlul Vll-Spitalele ;Titlul XII -  Exercitarea profesiei de 
medic. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România; Titlul XVI -  
Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, 
sanitare şi farmaceutice, Titlul XVIII -  Medicamentul

3. Legea nr. 46/2003 Legea drepturilor pacientului;
4. Ordin nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului 

nr.46/2003;
5. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
6. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si 
concesiune servicii, precum si pentru organizarea si funcţionarea Consiliului National de 
Soluţionare a Contestaţiilor

7. HG nr.161/2016 actualizata pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru 
care reglementează condiţiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a 
dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anii 
2016-2017



8. Ordin nr. 1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atribuţiilor consiliului de etica care 
funcţionează in cadrul spitalelor

9. Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii -  republicata si actualizata
10. Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizata
11. Legea nr.287/2009 - Codul civil: Nulitatea contractului;Rezolutiunea, rezilierea si reducerea

prestaţiilor
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