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ANUNT 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN 

"Dr. Constantin Gorgos" 

Nr. /55'{ Data 01f1<bCO , 

Regi&tratura 1.mitătii 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN "Dr.CONSTANTIN GORGOS", organizează in baza prevederilor 
HGR nr.286/2011 , cu modificările si completările ulterioare, in data de 06.05.2020, ora 10.00, la sediul 
unităţii din Bucureşti, Bd. Pictor Nicolae Grigorescu nr.41 , sectorul 3, . concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant: 

1 (unu) post vacant de consilier juridic gr.IA - Compartimentul juridic 
Condiţii 2:enerale: 

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 corespunzătore 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. 
Condiţii specifice de înscriere la concurs: 

diplomă de licentă în specialitate; 
6 ani şi 6 luni vechime în specialitate; 
Calendarul de desfăşurare a concursului: 

• 27.04. 2020, ora 15,00 - data limită de depunere a dosarelor la Registratura unităţii ; 

• 29.04.2020 - selectie dosare candidati; 
• 30.04. 2020 - depunere contestatii selectie dosare; 
• 04.05 . 2020 - solutionare contestatii selectie dosare; 
• 06.05 . 2020, ora 10,00 - proba scrisa ; 
• 07.05 . 2020 - afisare rezultate proba scrisa; 
• 08.05. 2020 - depunere contestatii rezultate proba scrisa; 
• 11 .05 .2020 - solutionare contestatii rezultate proba scrisa ; 
• 12.05.2020, ora 10,00 - proba interviu ; 
• 13.05.2020 - afisare rezultate proba interviu; 
• 14.05.2020 - contestatii rezultate proba interviu ; 
• 15.05.2020 -solutionare contestatii proba interviu ; 
• 18.05. 2020 - afisare rezultate finale. 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele 

documente: 
a) cerere 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 atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor 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) certificat integritate comportamentală. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii . 

Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii , după caz, copiile 
documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi 

copiile documentelor documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de 
autoritatea sau instituţia publică şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor vor fi prezentate si în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 
ln cazul in care candidatul depune o declaraţie pe propria 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. 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONSILIER 

JURIDIC 2:r:IA - Compartimentul juridic 

Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ultarioare; 
Legea nr.46/2003 - legea drepturilor pacientului , cu modificarile si completarile ulterioare; 
Legea nr.487/2002 - legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice; 
Normele de aplicare a legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice; 
Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Codul de Procedura Civila, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Codul Penal , cu modificarile si completarile ulterioare; 
Codul de Procedura Penala, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea functiei de consilier juridic, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
Statutul profesiei de consilier juridic; 
Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Normele 
metodologice de aplicare; 
HGR nr.395/2015 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile 
publice; 
Legea nr.544/2001 privind liberul ·acces la informatiile de interes public; 
Hotararea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 
Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
Regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu 
caracter personal si privind libera circulatie a acestor data si de abrogare a Directivei 95/46/CE. 



Tematica: 
Legea nr.95/2006 - titlul VII - Spitalele; 
Legea nr.95/2006 - .titlul VIII-Asigurarile sociale de sanitate; 
Drepturile si indatoririle consilierului juridic; 
Consimtamantul pacientului; 
Dreptul la confidentialitatea informatiifor si viata private a pacientului; 
Nulitatea contractului (nulitatea absoluta, nulitatea relativa, prescriptia); 
Actiunea civila in procesul penal - obiectul si exercitarea actiunii civile, constituirea ca parte civila, 
renuntarea la pretentiile civile, rezolvarea actiunii civile in procesul penal , disjungerea actiunii civile, 
cazurile de solutionare a actiunii civile la instanta civila; 
Informatii considerate de interes public si modul de solutionare a acestora; 
Informatii exceptate de la accesul liber al cetatenilor; 
Principii care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica; 
Tipuri de contracte de achizitie publica (enumerare, definitie); 
Tipuri de proceduri de achizitie publica (enumerare si scurta detaliere); 
Dosarul achizitiei publice; 
Modificarea contractului individual de munca; 
Suspendarea contractului individual de munca; 
Contractual individual de munca pe durata determinate; 
Formarea profesionala si concedii pentru formare profesionala; 
Raspunderea disciplinara a salariatilor; 
Raspunderea patrimoniala in dreptul muncii; 
Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sanatate; 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Psihiatrie Titan " Dr.Constantin Gorgos" şi la 
telefon: 021.341.20.31 int.169. 
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