
 
ANUNT 

 
In temeiul prevederilor H.G. nr. 286 din 2011 cu modificarile si completarile ulterioare,SPITALUL 
MUNICIPAL DIMITRIE CASTROIAN HUSI JUDETUL VASLUI organizeaza,la sediul unitatii din str. 1 
Dece,mbrie nr. 40 ,concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi : 
I. Posturi vacante pentru care se organizeaza concurs:   
Consilier juridic grad profesional  debutant  in cadrul compartimentului juridic al spitalului-1 post norma 
intreaga perioada nedeterminata 
II.Conditii specifice: 
-studii universitare de licenta absolvite cu  diploma de licenta in specialitatea postului; 
III. Probele stabilite pentru concurs: 
a)Selectia dosarelor de inscriere in data de 08.05.2015 ora 10.00 
Dosarele se depun la sediul administrative al spitalului in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii 
anuntului respectiv perioada 23.04.2015-07.05.2015 si trebuie sa contina documentele prevazute la Art. 6 din 
H.G. nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare . 
b)Proba scrisa in data de 14.05.2015 ora 10.00 
c)Interviu in data de 20.05.2015 ora 10.00 
Toate probele concursului   se desfasoara la sediul spitalului din Husi str. 1 Decembrie nr. 40 judetull Vaslui  Se 
pot prezenta la proba urmatoare, candidatii declarati admisi la proba precedenta . 
IV. Datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei de concurs :Tanasila Carmeluta,referent 
birou RUNOS  ,telefon 0235/481081 interior 104.    

Acte necesare la inscriere: 
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: 
    a) cerere de înscriere la concurs adresată  managerului  Spitalulului Municipal « Dimitrie Castroian «  Husi ; 
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor –diploma de licenta in specialitatea postului  
    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul si ( după caz ) o adeverinţă care să ateste vechimea de la 
data de 01.01.2011 si pana in prezent ; 
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru care candidează (obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului ). 
    f) adeverinţă medicală din care sa rezulte ca este apt medical,fizic si  neuro-psihic (adeverinta medicala de la 
medicul de familie si de la Cabinet de Psihiatrie) eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului  
    g) curriculum vitae; 
          Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
          Copiile documentelor de la punctul (1) se prezinta insotite de documentele in original,pentru a  se certifica 
pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, va avea loc la sediul administrativ al 
spitalului.  
       Taxa de participare 100 lei. 
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TEMATICA 

 
-Activitatea consilierului juridic (atributii,competente,raspunderi) 
-Reprezentarea intereselor angajatorului in fata instantelor de judecata,a autoritatilor si a institutiilor publice 
-Regimul juridic al achizitiilor publice; 
-Regimul juridic al raporturilor de munca; 
-Sstatutul spitalului (reglementari legale ); 
-Recuperare debite(proceduri,formalitati); 
-Contracte civile si comerciale(negociere,avizare,clause,raspundere contractuala); 
-Calitatea de salariat-reglementari legale 
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