
1. DREPTUL CIVIL:

1. Aplicarea în timp a Codului civil din 2009
2. Actul juridic civil
- noţiune şi clasificare;

- condiţiile de fond ale actului juridic civil (capacitatea de a încheia actul, consimţăm ântul,

obiectul şi cauza);
- condiţiile de formă ale actului juridic civil ;
- modalităţile actului juridic civil;
- efectele actului juridic civil: forţa obligatorie şi irevocabilitatea: relativitatea şi opozabilitatea;
- nulitatea actului juridic civil (noţiune, clasificare, delimitare, cauze de nulitate, regim juridic.
efecte).
3. Prescriptia extinctivă şi decăderea

- dispoziţii generale: noţiune, efecte, delimitare ;
- domeniul prescripţiei extinctive;
- termenele de prescripţie extinctiv ă;

- cursul prescripţiei extinctive (început suspendare, întrerupere. repunere în termen);
- împlinirea prescripţiei extinctive;
- decăderea (noţiune, clasificarea termenelor de decădere , domeniul de aplicare, regimul juridic,
efecte).
4. Noţiunile de profesionist şi de întreprindere. Capacitatea civilă a persoanei juridice

5. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor

- cesiunea de creanţă;

- subrogaţia;

- preluarea datoriei ;
- novatia;
6.. Stingerea obligaţiilor

- compensaţia;
- confuziunea;
- darea în plată;

- rerniterea de datorie;
- imposibilitatea fortuită de executare.

IV . Contractele speciale
1. Contractul de vânzare;
2. Donaţia;

3. Contractul de locaţiune -- dispoziţii generale (fără reguli particulare în materia închirierii
locuinţei şi în materia arendării);

4. Contractul de mandat (dispoziţii comune, mandatul cu reprezentare, mandatul fără



reprezentare - dispoziţii generale, contractul de comision);
5. Contractul de întreţinere;

6. Tranzacţia;
7. Contractul de împrumut (de folosinţă şi de consumaţie).

II. CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (LEGEA 134/2010)
l . Competenta după materie si valoare
2. Competenţa teritorială.

3. Stramutarea proceselor
4. Termene procedurale
4. Chemarea în judecată.

5. Întâmpinarea.
6. Cererea reconvenţională.

7. Administrarea dovezilor.
8. Suspendarea judecăţii.

9. Renunţarea la judecată şi renunţarea la drept.
1O.Perimarea cererii
l l .Apelul principal
12. Recursul
13.Contestatia in anulare
14. Revizuirea

III. CODUL PENAL
1. Infractiuni contra autoritatii art .255-259
2. Infractiuni contra infaptuirii justitiei art.266-288

IV CODUL DE PROCEDURA PENALA LEGEA 135/2010

l .Constituirea ca parte civila art 20
2. Renuntarea la pretentiile civile
3. Disjungerea actiunii civile

V. LEGEA 5312003
1. Specificul dreptului muncii ca ramură a dreptului. Noţiune şi obiect. Izvoarele dreptului muncii .
2. Contractul individual de muncă . Definiţie. Durată. Trăsături. Cond iţii de formă . Conţinut.

3. Încheierea contractului individual de muncă.

4. Modificarea contractului individual de muncă.

5. Suspendarea contractului individual de muncă.

6. Încetarea contractului individual de muncă.
7. Răspunderea disciplinară.

8. Răspunderea patrimonială.

9. Salarizarea. Timpul de muncă şi timpul de odihnă.

VI. LEGEA nr. 554/2004 a CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV
1. Procedura de solutionare a cererilor in contenciosul administrativ
2. Obiectul actiunii judiciare
3. Instanta competenta

VII. LEGEA 95-2006
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1. Titlul VII - SPITALELE

VIII. LEGEA 544/2001 PRIVIND LIBERAL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES
PUBLIC

1. Organizarea si asigurarea accesului la informatiile de interes public

IX. LEGEA 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca

1.Medierea conflictelor de interese
2.Comisia de arbitraj

X. ORDIN NR. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entitatilor publice

1. Lista standardelor de control intern rnanagerial la entitatile publice
2. Descrierea standardelor

XI. LEGEA 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
1. Obiectivele asigurarii
2. Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca
3. Indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţia pentru reducerea

timpului de muncă

XII. OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

l .Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca
2. Concediul şi indernnizatia de maternitate
3. Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav

XIII. ORDIN 39712018 SI NORME METODOLOGICE( ANEXE)
1. CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI MINIMAL ŞI DE BAZĂ DE SERVICII

MEDICALE ACORDATE ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU
SPECIALITĂŢTLE CLINICE-ANEXA 7

2. CONDIŢIILE ACORDĂRlI SERVICIILOR MEDICALE ÎN UNITĂŢI

SANITARE CU PATURI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ ALE ACESTORA ANEXA 23

XIV. LEGEA 46/2003 privind drepturile pacientului
1. Dreptul pacientului la informaţia medicală.

2. Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului .
3. Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale.
4. Sancţiuni.
5. Norme de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 .

XV.ORDINUL 58112014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea
documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat
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1. Persoanele asigurate
2. Incetarea calitatii de asigurat si a drepturilor de asigurare
3. Documente justificative privind dobandirea calitatii de asigurat

XVI. ORDINUL 870/2004-Regulamentul privind timpul de munca, organizarea si efectuarea
garzilor, in unitatile publice din sectorul sanitar,

1. Organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţi publice din sectorul sanitar

XVII. ORDINUL NR. 1100/2005 PRIVIND INTRODUCEREA DECONTULUID E
CHELTUIELI CE SE ELIBEREAZA PACIENTULUI PENTRU SERVICII MEDICALE
PRIMITE
1.Stabilirea sumei din decontul de chletuieli pentru pacient externat

XVIII. Ordonanta 22/2002 PRIVIND EXECUTAREA OBLIGATIILOR DE PLATA ALE
INSTITUTIILOR PUBLICE, STABILITE PRIN TITLURI EXECUTORII;

Executarea creantei stabilite prin titluri executarii in sarcina instututiilor publice

XIX. LEGEA 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

1. Premii si prime
2. Transferul

xx. ACHIZIŢII PUBLICE
1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică.

2. Tipuri de contracte de achiziţie publică.

3. Reguli de participare la procedura de atribuire
4. Reguli de publicitate si transparenta
5. Licitaţia deschisă.

6. Licitaţia restrânsă ,

7. Dialogul competitiv.
8. Negocierea fara publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.
9. Concursul de solutii
10. Atribuirea contractului de achiziţie publică .

11. Criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică .

12. Stabilirea ofertei căştigătoare.

13. Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică.

14. Dosarul achiziţiei publice si raportul procedurii de atribuire

XXI. HG.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare aprevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016
privind achizitiile publice

1. Etapele procesului de achizitie publica
2. Alegerea procedurii de atribuire
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3. Documentatia de atribuire
4 . Garantia de participare
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NOTA:
Toate actele normative ce fac parte din prezenta bibliografie vor cuprinde modificarile şi

completarile la zi .

COMP. JURIDIC. ~ (
C.l. ADELINE FODoeil .
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