Nr:8892/31.10.2019
Aprobat,
Conf.Univ.Dr.Padure Liliana
BIBLIOGRAFIE PENTRU PROMOVAREA POSTULUI DE CONSILIER JURIDIC IA
1.
Legea nr.53/2003 – Codul Muncii , republicata
2.
Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
3.
Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului
4.
O.M.S. nr.386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor
pacientului nr. 46/2003
5.
OUG nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
6.
HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
7.
Legea 153/2017, Actualizata 2019, privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice
8.
Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea 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
9.
Ordin 870/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea
şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar
10.
Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
TEMATICA

I.

LEGEA 53/2003

1.
Contractul individual de munca.Definitie.Durata.Conditii si forma.Continut
2.
Incheierea contractului individual de munca
3.
Modificarea contractului individual de munca (delegarea, detasarea, transferal, trecerea
temporara in alta munca)
4.
Suspendarea contractului de munca
5.
Incetarea contractului de munca
6.
Raspunderea disciplinara
7.
Raspunderea patrimoniala
8.
Salarizarea.Timpul de munca si timpul de odihna
II.
1.

LEGEA 95/2006
Titlul VII – SPITALELE

III.
1.
2.

LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI
Dreptul pacientului la informatia medicala
Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata private a pacientului

3.
4.

Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale
Sanctiuni

IV.
1.
2.
3.
4.
5.

ACHIZITII PUBLICE
Dispoziţii generale
Modalităţi de atribuire
Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire
Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru
Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică

V.
LEGEA 153/2017
1.
Capitolul II Salarizarea
2.
Capitolul III Alte dispoziţii
3.
Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale
4.
ANEXA II FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "SĂNĂTATE ŞI
ASISTENŢĂ SOCIALĂ"
VI.
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSURILOR/
EXAMENELOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE
1.
Aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului
pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor
de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a
personalului contractual din sistemul sanitar

VII. LEGEA NR.448/2006
1. CAP. 1
Dispoziţii generale, definiţii şi principii - SECŢIUNEA 1 -Sănătate şi
recuperare
2. CAP. 5 Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă
VIII. ORDIN 870/2004
1. REGULAMENT privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile
publice din sectorul sanitar
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