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B I B L I O G R A F I E 
 

pentru ocuparea functiei de executie de consilier juridic IA din cadrul Departamentului Juridic 

 

1. Constituția României revizuită;  

2. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea 

nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și 

completările ulterioare;  

3. Legea nr. 134/2010 – Lege privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările 

ulterioare; 

4. Soluțiile de admitere pronunțate de ICCJ în cauzele privind dezlegarea unor chestiuni de drept având 

ca obiect dispozițiile Codului civil și ale Codului de procedură civilă, publicate în Monitorul Oficial 

până la data publicării anunțului privind organizarea concursului; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a 

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  

7. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;   

8. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

9. Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

10.  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

11.  Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările 

și completările ulterioare;   

12.  Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

13.  Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

14.  Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare. 

 

T E M A T I C A  
 

1. Prescripția extinctivă și decăderea; 

2. Patrimoniul;  

3. Dreptul de proprietate publică; 

4. Acțiunea în revendicare;  

5. Răspunderea civilă delictuală;  

6. Donația; 

7. Contractul de locațiune;  

8. Contractul de mandat. 

9. Acțiunea civilă; 

10. Participanții la procesul civil; 

11. Reprezentarea părților în judecată; 
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12. Actele de procedură și termenele procedurale; 

13. Procedura în fața primei instanțe; 

14. Căile de atac; 

15. Executarea silită; 

16. Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă; 

17. Răspunderea disciplinară;  

18. Răspunderea patrimonială; 

19. Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale; 

20. Elaborarea și redactarea actelor normative; 

21. Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ; 

22. Procedura de soluţionare a petițiilor.  
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B I B L I O G R A F I E 
 

pentru ocuparea functiei de executie de consilier juridic II din cadrul Departamentului Juridic 

 

1. Constituția României revizuită;  

2. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea 

nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și 

completările ulterioare;  

3. Legea nr. 134/2010 – Lege privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările 

ulterioare; 

4. Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a 

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare – Titlul XVIII – Medicamentul și Titlul XX – Dispozitive medicale;  

6. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;   

7. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

9.  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

10.  Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările 

și completările ulterioare;   

11.  Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

12.  Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

13.  Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare. 

 

T E M A T I C A  
 

1. Reprezentarea părților în judecată; 

2. Nulitatea actelor de procedură; 

3. Contractul de locațiune;  

4. Contractul de mandat; 

5. Contractul de donație; 

6. Suspendarea contractului individual de muncă;  

7. Încetarea contractului individual de muncă;  

8. Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale; 

9. Elaborarea și redactarea actelor normative; 

10. Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ.  
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B I B L I O G R A F I E 
 

pentru ocuparea funcției de executie operator I din cadrul Departamentului Resurse Umane, Salarizare 

 

1. Codul Muncii; 

2. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

3. Legea dialogului social 62/2011; 

4. Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă; 

5. Ordinul 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi 

trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar; 

6. Ordinul 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă; 

7. Utilizarea Microsoft office Suite (Word, Excel); 

8. Utilizarea sistem operare Windows. 

 

T E M A T I C A  
 

1. Principiile sistemului de salarizare; 

2. Criterii de performanţă; 

3. Salariile de bază şi gradaţiile; 

4. Încheierea contractului individual de muncă; 

5. Executarea contractului individual de muncă; 

6. Încetarea contractului individual de muncă; 

7. Criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului 

contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar. 

 

 

 

Data afișării 26.06.2019 


