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                                                                                                            Aprobat: 
                                                                                                             Manager, 

                                                                                                                             Nagy Gyula Jozsef 
 
 
 

FIŞA POSTULUI 
 

 

I. DENUMIREA  POSTULUI:  CONSILIER JURIDIC   
 
ANEXĂ LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ NR.________________ 
 
NIVELUL POSTULUI:  a) de executie   DA 
                                           b) de conducere  
 

II.DATE PERSONALE: 
Nume:    
Prenume: 
COR: 261103   
 
 
Încadrare – contract individual de muncă durată nedeterminată 
Studii – superioare cu diplomă de licență în domeniu 
Vechime în muncă – minim 6 luni 
 
III. POZIŢIE ÎN STRUCTURA UNITĂŢII: 
Subordonat: Se subordonează managerului  
relații funcționale: cu toată structura organizatorică a Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc 
relații de reprezentare: DA 
Pregătire, experiență și responsabilitatea implicată de  post: 

 

       1.- Atitudine pozitivă și conciliantă în relațiile cu pacienții și colectivul de lucru 
       2.- Abilități de comunicare excelente și de relaționare interpersonală 
       3. - Echilibru comportamental, receptivitate, rezistență la stres  
       4. - Păstrarea confidenţialităţii datelor la care are acces. 
       5. - Respectarea confidenţialitatea şi anonimatul pacienţilor 
       6. -  Asigurarea calităţii serviciilor 
       7. -  Capacitate de autoperfecţionare 
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       8. - Cunoașterea legislației române în domeniul sănătății, administrației publice, achizițiilor publice, 
comercial și în dreptul muncii 

      
     IV. ATRIBUŢII SPECIFICE ŞI RESPONSABILITĂŢI 

 
În general, atribuţiile consilierului juridic constă în: 

 

− consultanţă juridică, asistenţă juridică şi reprezentarea Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc în 
probleme juridice, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acestuia în raporturile cu autorităţile 
publice, instituţiile de orice, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română ori străină; 

− Redactează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, modifică, renunţă la 
pretenţii şi căi de atac, cu aprobarea conducerii instituţiei; 

− răspunde de primirea citaţiilor, a titlurilor executorii; 
− avizează din punct de vedere juridic legalitatea contractelor;  

− consiliază, la cerere, pe şefii de secţii, servicii, compartimente privind actele nomative care au 
legătură cu activitatea desfăşurată în unitate;  

− se ocupă cu investirea cu fomulă executorie şi punerea în executare a sentinţelor definitive obţinute în 
urma acţiunilor în justiţie depuse; 

− pune concluzii la instantele judecătorești de toate gradele, la organele de urmărire penala, precum şi 
la toate autorităţile şi organele administrative cu atribuţii jurisdictionale; 

− soluționează lucările repartizate direct, spre analiză, de către manager; 

− organizează evidența documentelor primite, întocmite și transmise de la nivelul serviciului; 

− întocmește raportul anual privind activitatea compartimentului; 

− îndeplinește orice alte sarcini cu caracter juridic primite de la conducerea spitalului, cu prioritate în 
domeniul său de competență, sub rezerva legalității; 

− respinge orice fapta care ar putea aduce prejudicii de orice natura spitalului; 
− respectă secretului profesional; 

− cunoaşte şi respectă R.O.F. şi  R.O.I. al spitalului; 

− Participă la instruirile de Protecţia şi Securitatea Muncii; 

− Participă la instruirile P.S.I.; 

− Răspunde de respectarea normelor de P.M, S.S.M şi  PSI: 

− Răspunde de respectarea normelor de mediu; 

− respectă procedurile de urgență și evacuare, inclusiv prevederile referitoare la responsabilitățile în caz 
de dezastru natural și/sau catastrofă; 
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− respectarea normelor de prevenire si raportare a incidentelor si accidentelor cu risc infecțios către 
Compartimentul de prevenire și control a infecțiilor asociate asistenței medicale (CPIAAM); 

 

o Responsabilități privind sistemul de management al calității: 

Să cunoască și să respectă documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea depusă; 
Să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul  de calitate și 
obiectivelor specifice locului de muncă 
 
Atribuţiile specifice ale postului: 
 
În domeniul achizițiilor publice:  

- consultaţii şi cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului în special privind legislația 
achizițiilor publice; 

- redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea serviciului de achiziții 
publice din cadrul  Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc; 

- răspunde notificărilor prealabile primite din partea operatorilor economici și derulează soluționările 
contestațiilor primite;  

- responsabil cu elaborarea, derularea, verificarea și ținerea în evidență a contractelor de achiziții 
publice și prestări servicii; 

- redactează proiectele de contracte şi negociază clauzele legale contractuale pentru contractele și 
acordurile-cadru de achiziții publice; 

- elaborează și derulează procedurile specifice de achiziții publice din cadrul spitalului; 
- avizează şi contrasemnează documentațiile de atribuire al achizițiilor publice și actele cu caracter 

juridic din cadrul Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc; 
- verifică legalitatea actelor și  documentelor de achiziții publice cu caracter juridic şi administrativ 

primite spre avizare; 
- urmărește apariţia normelor legale şi a modificărilor legislative din domeniul achizițiilor publice şi 

activităţii conexe desfăşurării acestuia, aduce la cunoştinţă membrilor serviciului de achiziții publice 
și aprovizionare și eventual altor servicii și compartimente ce au legatură cu activitatea de achiziții din 
cadrul spitalului; 

- face parte din comisiile de licitaţie la solicitarea conducerii;  

- colaborează cu serviciile Tehnic, Achiziții şi Administrativ la întocmirea proiectelor de contracte 
iniţiate de aceste servicii cu terţe persoane fizice şi juridice, la negocierea conţinutului clauzelor şi 
executarea contractelor încheiate; 

În procesul privind recuperarea cheltuielilor de spitalizare:  

- se ocupă de recuperarea cheltuielilor de spitalizare rezultate din vătămări corporale, accidente rutiere 
sesizate de organele legii, politie, organele de cercetare penală, instante judecatoresti;  

- întocmeşte documentaţia necesară constituirii de parte civilă în cauzele penale în care spitalul este 
citat ca instituţie;  
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- colaborează în vederea recuperării cheltuielilor de spitalizare acordate cetăţenilor străini cu ambasade 
şi consulate ale ţărilor cu care nu există tratate de colaborare încheiate pe linie de asistenţă medicală 
între state;  

Alte atribuții: 

- Colaborează cu compartimentul legislaţiei şi contencios al Direcţiei de Sănătate Publică, şi respectă 
instrucţiunile date de acesta; 

- Colaborează cu celălalt consilier juridic angajat al spitalului, în problemele juridice ale instituției; 
- în perioada concediilor de odihnă/boală/formare profesională/concediu pentru incapacitate de muncă, 

delegaţii, concediu fără plată, suspendare, detaşare etc. din partea celuilalt consilier juridic, va prelua 
atribuțiile acestuia pe perioada lipsă. 

- Avizeaza legalitatea deciziilor emise de către biroul RUNOS; 
- Ocazional, face parte din unele comisii constituite la nivelul unității; 
- redactează proiecte de decizii la solicitarea expresă a managerului; 
- participă la procesul de inventariere al spitalului, la solicitarea managerului; 
- nu implică spitalul în acțiuni sau discuții pentru care nu a primit acordul managerului; 
- răspunde disciplinar, contravențional sau penal pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea 

necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu;    
 
ATRIBUȚII SPECIFICE Conform Regulamentului (UE) 2016/679 
 
Se completează atribuțiile Fișa postului întregului personal al Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc ca  
urmare a aplicării Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE Regulamentul general privind protecţia datelor.  
Regulamentul (UE) 2016/679 se aplică în statele membre UE, începând cu data de 25 mai 2018. 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare; 
Atribuții: 
- Nu se introduc în rețea echipamente străine – router, modem stick. 

- Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, memorie USB) se 
criptează pentru ca în caz de pierdere, furt să nu pot fi accesate. 

- Nu este permis instalare de programe din surse nesigure. Instalarea programelor este sarcina 
compartimentului de informatică. 

- Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, etc. Dacă este necesar, în interes de serviciu, se 
folosește doar stick USB dedicat, folosit doar în spital, pentru salvare de date în formă criptată. 

- Utilizatorii care au acces la internet, folosesc doar în scop de serviciu.  Nu se deschid site-uri nesigure, nu 
se descarcă fișiere de pe internet - doar în interes de serviciu, nu se deschid mailuri necunoscute, 
suspecte. Se cere vigilență sporită la descărcarea și deschiderea atașamentelor de e-mail, nu se descarcă 
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dacă sunt din surse necunoscute care nu sunt de încredere. Dacă mailul pare să fie trimis de persoană 
cunoscută dar nesolicitată, se cere confirmarea persoanei respective că a trimis mesajul. 

- Utilizatorii sunt obligați să țină confidențial datele cu care lucrează atât în afara timpului de lucru cât și 
după încetarea contractului individual de muncă cu Spitalul. 

- Personalul care colectează date personale, trebuie să o facă cu consimțământul expres dat de persoana 
vizată și cu informarea prealabilă a persoanei despre scopul, destinația prelucrării și a drepturilor lor. 

- Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

- În locurile unde publicul poate vedea monitorul în timp de lucru acesta trebuie protejat prin 
repoziționarea monitorului cu folie pe geam, etc, conform posibilităților. 

- Utilizatorii țin confidențial numele de utilizator, parola de acces la stații și parolele personale pentru 
program, nu dezvăluie nimănui în nici o împrejurare. În caz că există posibilitatea de a fi aflat de o altă 
persoană, se va modifica parola. 

- Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nimeni nu lucrează la stație, se 
blochează stația cu Ctrl+Alt+Del-> Lock this computer. 

- Utilizatorii nu opresc update-urile pentru a putea fi actualizate sistemul de operare, programele în 
vederea completării securității. 

- Documentele medicale pot fi copiate exclusiv în baza unei cereri înregistrate de spital și aprobată de 
conducere. Copia documentelor se remite juristului instituției, cu respecatrea circuitului intern al 
documentelor. 

- Documentele care conțin date personale și trebuie anulate, vor fi distruse cu distrugătorul de documente. 

V. LIMITE DE COMPETENŢĂ 
 
1.Respectă secretul profesional; 
2.Nu transmite documente, date sau orice informaţii confidenţiale fără avizul managerului instituţiei;  
3.Nu foloseşte numele instituţiei în acţiuni sau discuţii pentru care nu are acordul managerului instituţiei.  
 
VI. CONDIȚIILE ASIGURATE: 
Consilierul juridic își va desfășura activitatea timp de 8 ore pe zi, de luni până vineri, în intervalul 07.00 - 
15.00. 
Programarea concediului de odihnă se va face conform dispozițiilor legale. 
 
 
 
 
VII. DISPOZIŢII FINALE  
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Fişa postului cuprinde în mod detaliat şi concret atribuţiile şi responsabilităţile postului, reieşite din legislaţie 
şi din fişa postului. 
Personalul serviciului este obligat să cunoască sarcinile şi responsabilităţile ce revin compartimentului în 
care este încadrat şi să le îndeplinească întocmai. 
În funcţie de pefecţionarea sistemului de organizare, a sistemului informaţional şi informatic şi de 
schimbările legislative, de reorganizarea sistemului administrativ, prezenta Fişă a postului poate fi 
completată şi modificată cu atribuţii, lucrări sau sarcini specifice noilor cerinţe prin suplimentarea sau 
diminuarea sarcinilor de serviciu, modificări care vor fi comunicate salariatului. 
Activitatea profesională se apreciază anual prin evaluarea performanţelor profesionale individuale. 
Criteriile de evaluare sunt stabilite în Regulamentul Intern al Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc 
conform legilor în vigoare. 
 

    Difuzarea fişei postului 

  
 Fişa postului se întocmeşte în 2 exemplare din care un exemplar se arhivează la biroul RUNOS în dosarul 
personal al ocupantului postului și unul se înmânează salariatului. 
 

      Întocmit,                                                                                                       Data:____________                
  

Titularul postului:______________________________ 
Am luat la cunoștință și am primit un exemplar din Fișa postului 
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