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ROMÂNIA 
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE TRANSPLANT 

Str. Constantin Caracaş nr.2–8, Sector 1, București, Cod 011155 

Tel: 0317.101.477, Fax: 0317.101.474 

E-mail: ant [at] transplant.ro 

Site: www.transplant.ro 

 

 

 

 

 

A N U N Ţ 

 

 

Agenţia Naţională de Transplant organizează concurs  pentru ocuparea  a 2(doua) posturi 

contractual vacante de consilier juridic IA (S) din cadrul Compartimentului Juridic Salarii si 

consilier juridic II (S) din cadrul Compartimentului Juridic Salarii 

Concursul se desfăşoară  la sediul Agenţiei Naţionale de Transplant din str. Constantin 

Caracaş, nr. 2-8, etaj 4, sector 1, Bucureşti, astfel:  

- în data de 08.12.2021, ora 11:00, proba scrisă; 

- în data de 14.12.2021, ora 11:00, interviul; 

 Concursul se desfăşoară în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE 

CONSILIER JURIDIC IA 

 

Condiţiile  generale:  

La concursul pentru ocuparea unui post vacant pot participa persoanele care îndeplinesc 

condiţiile prevăzute la art. 3 din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  

respectiv:  

        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 corespunzătoare 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. 
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Condiţiile  specifice:  

 

-  studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 

de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  în domeniul stiinţelor juridice; 

-  vechime  în specialitatea studiilor: minimum 6 ani şi 6 luni; 

-  cunoştinţe de operare calculator ( Word, Excel, Internet) – nivel mediu; 

- limbi străine şi nivelul de cunoaştere: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională (engleza) 

–vorbit şi citit – nivel mediu; 

 

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE 

CONSILIER JURIDIC II 

 

Condiţiile  generale:  

La concursul pentru ocuparea unui post vacant pot participa persoanele care îndeplinesc 

condiţiile prevăzute la art. 3 din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  

respectiv:  

        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 corespunzătoare 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. 

 

Condiţiile  specifice:  

 

-  studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 

de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  în domeniul stiinţelor juridice; 

-  vechime  în specialitatea studiilor 6 luni; 

-  cunoştinţe de operare calculator ( Word, Excel, Internet) – nivel mediu; 

- limbi străine şi nivelul de cunoaştere: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională (engleza) 

–vorbit şi citit – nivel mediu; 

 

 

DOSARUL DE CONCURS 

 

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

următoarele documente:  

         a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;  

         b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz;  

         c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului;  
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         d) carnetul de muncă  sau, după caz,  adeverinţele care  atestă vechimea în muncă 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.  

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.  

  În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care 

a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de 

a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 

desfăşurării primei probe a concursului.  

 Actele  prevazute la lit.b) -d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformitaţii copiilor cu acestea. 

 În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până pe data de  29.11.2021, ora 16:00.  

 Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei Naţionale de Transplant, str. 

Constantin Caracaş, nr. 2-8, etaj 4, sector 1, Bucureşti. 

 

Bibliografia de concurs este prezentată în anexă.  

 

 

MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

 

Concursul se desfăşoară în  3 etape succesive după cum urmează:  

 

a) selectia dosarelor  de inscriere se va realiza în maximum două zile lucrătoare de la data 

expirării termenului de depunere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare 

la concurs, respectiv până la data de 02.12.2021. 

Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa până la data de 03.12.2021, la sediul instituţiei  

folosind sintagma „admis” sau „respins”, cu precizarea motivelor de respingere a dosarului;  

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul 

comsiei de  soluţionare a cotestaţiilor, în termen  de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor selecţiei 

dosarelor, respectiv până la data de 06.12.2021. 

Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor se soluţionează şi se afişează la sediul 

instituţiei în temen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a 

contestaţiilor, respectiv în data de 07.12.2021. 

 

             b) proba scrisă  -va avea loc în data de  08.12.2021, ora 11:00    

La  proba scrisă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi „admis” la etapa 

precedentă, respectiv de selecţie a dosarelor de  înscriere.  

Rezultatul probei  scrise va fi afişat la sediul instituţiei pe data de 09.12.2021, cu precizarea 

punctajului obţinut şi a mentiunii ,,admis” sau ,,respins”;  

Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun la secretarul comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor, în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor acestei probe, 

respectiv până la data de 10.12.2021. 
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Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se soluţionează şi se afişează la sediul 

instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere, respectiv 

în data de 13.12.2021. 

  

c) interviul   - va avea loc în data de  14.12.2021, ora  11:00;  

             La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi „admis”  la  proba scrisă.  

Rezultatul interviului va fi afişat la sediul instituţiei pe data de 15.12.2021, cu precizarea 

punctajului obţinut şi a menţiunii „admis” sau  „respins”. 

Contestatiile cu privire la interviu se depun la secretarul comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor, în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor acestei probe, respectiv până la 

data de 16.12.2021. 

Contestaţiile cu privire la interviu se soluţionează şi se afişează la sediul instituţiei, în termen 

de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere, respectiv în data de 17.12.2021. 

 

Rezultatele finale se afişează la sediul Agenţiei Naţionale de Transplant în termen de 

maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiei formulate faţă de 

ultima proba a concursului, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii 

„admis” sau „respins”, respectiv în data de 20.12.2021. 

Pentru probele concursului punctajele sunt: 

a) Pentru proba scrisă – maximum 100 puncte 

b) Pentru interviu – maximum 100 puncte 

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum 50 de puncte la fiecare 

probă de concurs. 

Punctajul final reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.  

 Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut 

cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să 

fi obţinut punctajul minim necesar.  

 La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba 

scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou 

interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător. 

 Candidaţii pot contesta numai notele obţinute la propriile lucrări. 

 La stabilirea termenelor de depunere şi de soluţionare a contestaţiilor nu au fost luate în 

considerare zilele nelucrătoare. 

 Candidatul nemultumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de 

contencios administrativ, în condiţile legii. 

Relaţii suplimentare la telefon: 0317101471 şi pe site-ul instituţiei: www.transplant.ro. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Dr. RADU ZAMFIR 

 

 

                                                                                                                    

 

 

        Întocmit, 

Sulfideanu Viorica 
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Anexă la Anunţul nr.................. 

 

BIBLIOGRAFIA 

pentru ocuparea posturilor vacante de 

        Consilier  juridic IA (S) - Compartimentul Juridic Salarii si   

        Consilier  juridic II (S) - Compartimentul Juridic Salarii 

 

 

-Legea nr.53/2003 – Codul Muncii 

-Legea nr.514/2003 – privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;  

- O.U.G  nr. 57/2019 privind Codul administrativ – prevederile aplicabile personalului contractual 

din instituţiile publice 

 

- Legea  nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi normele de aplicare 

 

- Legea   nr. 287/2009, republicată privind Codul civil – art. 60 -69 

 

- Legea   nr. 286/2009 privind Codul penal - prevederile aplicabile traficului de organe, țesuturi și 

celule de origine umană 

 

-Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată – Titlu VI 

- Legea 588/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale de Transplant 

- Ordonanţa 79/2004 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant 

-Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

-  Hotărâre Guvern   nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

 

-Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 

 

 -Legea  Nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 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) 

 

- Ordin Ministerul Sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare, a organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, 

precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant 

 

-Ordin Ministerul Sănătăţii nr. 1527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI 

"Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop 

terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 

-Ordin Ministerul Sănătăţii nr. 1170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea 

prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 

-Ordin Ministerul Sănătăţii nr. 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul 

transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 
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-Ordin Ministerul Sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, 

desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din 

cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de 

origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru 

atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant 

 

-Ordinul Ministrul Sănătăţii nr. 1076/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a comisiei de avizare a donării de la donatorul viu 

-Ordin Ministerul Sănătăţii nr. 1246/2012 privind desemnarea persoanelor responsabile cu 

identificarea şi declararea potenţialilor donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte 

cerebrală 

 

-Ordin Ministerul Sănătăţii nr. 1763/2007 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru donarea, 

prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea şi trasabilitatea ţesuturilor şi 

celulelor de origine umană utilizate în scopuri terapeutice, precum şi notificarea incidentelor adverse 

severe şi a reacţiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor 

 

-Ordin Ministerul Sănătăţii nr. 1242/2007 pentru aprobarea Standardelor privind selecţia şi evaluarea 

donatorului de ţesuturi şi/sau celule de origine umană, sistemele de alertă şi procedurile de urgenţă, 

calificarea personalului din băncile de ţesuturi şi celule de origine umană, sistemul de calitate, 

importul şi exportul de ţesuturi şi/sau celule de origine umană, relaţiile între băncile de ţesuturi şi 

celule de origine umană şi terţe părţi şi a Procedurilor de verificare a standardelor echivalente în 

materie de calitate şi de siguranţă ale ţesuturilor şi/sau celulelor de origine umană importate 

-Ordin Ministerul Sănătăţii nr. 1155/2014 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea la nivel 

naţional a unui sistem rapid de alertă în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de 

origine umană 

 

-Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a 

programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările 

ulterioare – Cap. IV.3. Programul Naţional de Transplant Organe, Ţesuturi şi Celule de origine 

umană 

 

 

 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie, inclusiv 

republicările, modificările si completările ulterioare.  
 

 


