
 
TEMATICA 

PENTRU OCUPAREA  POSTULUI TEMPORAR VACANT DE CONSILIER JURIDIC  
DEBUTANT 

 
1.Codul civil; 
2.Codul de procedură civilă; 
3.Codul penal; 
4.Codul de procedură penală; 
5.Codul fiscal; 
6.Codul de procedura fiscala; 
7.Legea 53/2003 (Codul muncii); 
8.Legea contenciosului administrativ 554/2004; 
9.Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanitar; 
10.Legea nr.213/1998 privind propritatea publica şi regimul acesteia; 
11.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 
12.Legea 168/1999, privind soluţionarea conflictelor de muncă; 
13.Ordonanţa 124/1998, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale; 
14.Legea 500/2002, privind finanţele publice; 
15.Ordonanta de Urgenta nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii 
copilului; 
16.Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale ; 
17.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de 
asigurari sociale de sanatate; 
18.Ordin al ministrului sanatatii şi al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate 
nr.60/32/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind 
concediile şi indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate; 
19.Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientilor; 
20.Ordinul M.S.F. şi al Preşedintelui C.N.A.S. 423/191/2013, pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale 
în cadru sistemului de asigurări sociale de sănătate ; 
21.Decizia nr.98/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea arbitrilor din 
Comisia centrala de arbitraj pentru solutionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii 
medicale şi casele de asigurari de sanatate;  
22.Ordinul nr.39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specilaitate al spitalului; 
23.Ordinul nr.617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea 
documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat gara 
plata contributiei, precum şi pentru aplicarea masurilor de executare  silita pentru incasarea 
sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate; 
24.Ordinul nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca , 
organizarea şi efectuarea garzilor in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar; 
25.Hotararea nr.250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din 
administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare; 
26.Hotararea nr.884/2004 privind concesioarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale; 
27.Ordinul nr.1100/2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se elibereaza 
pacientului pentru servicii medicale primite; 
28.Ordonanta 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, 
stabilite prin titluri executorii; 
29.Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masa cu modificarile şi completarile 
ulterioare ; 



30.Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea , ordonantarea şi plata cheltuielilor institutiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenta şi raportarea, angajamentelor bugetarea şi legale; 
31.Ordonanta de urgenta a Guvernului 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 
publica, a contractelor de concesiuni de lucrari publice si a contractelor de concesiuni de 
servicii. 
32.Legea 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. 

NOTA: 

Toate actele normative ce fac parte din prezenta tematica vor cuprinde modificarile şi 

completarile la zi.                    

 
 
 

CONDUCEREA, 
 
 


