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LEGEA nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii- modificată şi completată.
LEGEA nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.
STATUTUL profesiei de consilier juridic
LEGEA 53/2003 – Codul Muncii – modificată şi completată.
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice
LEGEA nr. 46/2003 privind drepturile pacientului.
Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.
46/2003
Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor
publice;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Ordinul nr. 871/2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare şi
acreditare a spitalelor
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ cu modificările şi completările ulterioare.
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LEGEA nr. 95/2006 - Titlul VII – SPITALELE
Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de consilier juridic
Dobândirea şi încetarea calităţii de consilier juridic
Incompatibilităţi, interdicţii şi nedemnităţi privind profesia de consilier juridic
Activitatea profesională a consilierului juridic
Modalităţile de exercitare a profesiei de consilier juridic
Relaţiile profesionale dintre consilierul juridic şi persoana juridică pe care o asistă sau reprezintă.
Drepturile şi îndatoririle consilierului juridic.
Răspunderea disciplinară a consilierului juridic.
Organizarea profesiei de consilier juridic.
Contractul individual de muncă. Definiţie. Durată. Trăsături. Condiţii de formă. Conţinut.
Încheierea contractului individual de muncă.
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Modificarea contractului individual de muncă.
Suspendarea contractului individual de muncă.
Încetarea contractului individual de muncă.
Răspunderea disciplinară.
Răspunderea patrimonială.
Salarizarea. Timpul de muncă şi timpul de odihnă.
Procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice
Elaborarea documentatiei de atribuire a contractelor de achizitii publice
Criterii de calificare si selectie
Criterii de atribuire
Derularea procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice
Comisia de evaluare si atributiile acesteia
Atribuirea contractului de achizitie publica si incheierea acordului cadru
NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Dreptul pacientului la informaţia medicală.
Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului.
Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale.
NORME de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
Codul controlului intern managerial al entităţilor public;
Procedurile, standardele şi metodologia de evaluare şi acreditare a spitalelor;
Competenţa după materie.
Competenţa teritorială.
Termenele procedurale
Chemarea în judecată.
Întâmpinarea.
Cererea reconvenţională.
Malpraxis: răspundere civilă şi răspundere penală.

