
  
 

ANUNT 
     publicat astazi 14.10.2021 
  

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispozitiile art. II punctul 1 din OUG 
nr. 99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învăţământului, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  prevederile HGR nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu 
modificarile si completarile ulterioare  si prevederile Legii nr. 95/2006, republicata, privind 
reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 Casa de Asigurari de Sanatate Maramures vă înștiinteaza cu privire la organizarea 
concursului de promovare in functii publice de conducere vacante, in data de 15.11.2021, 
astfel: 
 
A. Functii publice de conducere vacante pentru care se organizeaza concursul de 
promovare : 
1. IdPost 387680, sef serviciu gradul II , Serviciul Buget Financiar Contabilitate; 
2. IdPost 426545, sef birou gradul II , Biroul Concedii Medicale; 
 
B. Durata normala a timpului de munca este de 8 ore /zi, 40 ore/saptamana; 
C. Proba suplimentara – nu este cazul; 
D. Proba scrisa se va desfasura in data de  15.11.2021  ora 10.00, la sediul CAS 
Maramures, str. Gh. Bilascu, nr. 22A, loc. Baia Mare; 
E. Conditii de participare (conditii de studii, conditii de vechime in specialitate si alte conditii 
specifice): 
1. IdPost 387680, sef serviciu gradul II , Serviciul Buget Financiar Contabilitate: 
- sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I; 
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul 
fundamental stiinte sociale, ramura de stiinta stiinte economice; 
- minimum  5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice; 
- sa fie absolventi cu diploma ai studiilor universitare de masterat in domeniul administratiei 
publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu 
diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
- certificat de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de 
Conturi, in conditiile OUG nr. 188/2020 privind unele masuri temporare necesare pentru 
exercitarea functiei de conducator al compartimentului financiar-contabil din administratia 
publica centrala; 
- să nu aibă o sancţiune disciplinară aplicata, neradiata, în condiţiile OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările si completarile ulterioare; 
2. IdPost 426545, sef birou gradul II , Biroul Concedii Medicale: 
- sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I; 
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- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul 
fundamental stiinte sociale, ramura de stiinta stiinte economice; 
- minimum  5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice; 
- sa fie absolventi cu diploma ai studiilor universitare de masterat in domeniul administratiei 
publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu 
diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
- să nu aibă o sancţiune disciplinară aplicata, neradiata, în condiţiile OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările si completarile ulterioare; 
 
F. Dosarele de concurs se vor depune incepand cu data 14.10.2021  pana in data 
02.11.2021 (inclusiv),   iar data afisarii anuntului este data de  14.10.2021. 
G. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzand adresa de 
corespondenta, telefon/fax, e-mail, numele si prenumele persoanei de contact si functia 
publica detinuta: 

Relatii suplimentare privind conditiile de participare la concurs, actele necesare inscrierii, 
bibliografia, atributiile prevazute in fisa postului, precum si alte date necesare desfasurarii 
concursului se pot obtine de la sediul CAS Maramures unde acestea sunt afisate, pe pagina 
de internet a CAS Maramures precum si la Compartimentul RUSEP, persoana de contact 
Fage Ioana - consilier superior, telefon 0262-215207 int.138, fax. 0262 215205, e-mail 
resurse.umane@casmm.ro. 

 
 H. Bibliografia/Tematica 

Pentru functia publica de sef serviciu gradul II , Serviciul Buget Financiar 
Contabilitate  
1. Constitutia Romaniei, republicata - in integralitate; 
2. Titlul I si Titlul II ale partii a VI-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare - in integralitate; 
3. OG nr. 137/ 2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare - in integralitate; 
 4. Legea nr. 202/2002 , republicată,  privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei 
şi bărbaţi, cu modificarile si completarile ulterioare - in integralitate; 
5. Legea nr. 95/2006, republicata, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 
completarile ulterioare - Titlul VIII – Asigurarile sociale de sanatate si Titlul IX – Cardul 
European si Cardul national de asiguari sociale de sanatate: 
Tematica: Titlul VIII - Capitolul I -Dispozitii generale; Capitolul II - Asiguratii; Capitolul III - 
Servicii medicale suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate; 
Capitolul V - Finanţarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale; 
Capitolul VI - Organizarea caselor de asigurări de sănătate; 
Titlul IX - Cardul european de asigurări sociale de sănătate; Cardul naţional de asigurări 
sociale de sănătate; 
6. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare; 
Tematica: Capitolul I - Dispoziţii generale; Capitolul II - Principii, reguli şi responsabilităţi; 
Capitolul III - Procesul bugetar; Capitolul IV - Finanţele instituţiilor publice;  
7. Legea nr. 82/1991, republicata,  Legea contabilitatii , cu modificarile si completarile 
ulterioare – in integralitate; 
8. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, 

evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările 

ulterioare – in integralitate; 

9. Ordinul nr. 1917/2005  pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si 

conducerea contabilitatii institutiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 
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Tematica: Capitolul I - Dispoziţii generale; Capitolul II - Aprobarea, depunerea şi 

componenţa situaţiilor financiare; Capitolul III - Prevederi referitoare la elementele de bilanţ. 

10. Ordinul nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi 

recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa  rocedu acordată în baza documentelor 

internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte cu modificarile 

si completarile ulterioare – in integralitate; 

11. H.G.R  nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenta 

medicala transfrontaliera cu modificările și completările ulterioare – in integralitate; 

Pentru functia publica de sef birou gradul II , Biroul Concedii Medicale: 
1. Constitutia Romaniei, republicata - in integralitate; 
2. Titlul I si Titlul II ale partii a VI-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare - in integralitate; 
3. OG nr. 137/ 2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare - in integralitate; 
 4. Legea nr. 202/2002 , republicată,  privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei 
şi bărbaţi, cu modificarile si completarile ulterioare - in integralitate; 
5. Legea nr. 95/2006, republicata, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 
completarile ulterioare - Titlul VIII – Asigurarile sociale de sanatate si Titlul IX – Cardul 
European si Cardul national de asiguari sociale de sanatate: 
Tematica: Titlul VIII - Capitolul I -Dispozitii generale; Capitolul II - Asiguratii; Capitolul III - 
Servicii medicale suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate; 
Capitolul V - Finanţarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale; 
Capitolul VI - Organizarea caselor de asigurări de sănătate; 
Titlul IX - Cardul european de asigurări sociale de sănătate; Cardul naţional de asigurări 
sociale de sănătate; 
6. OUG nr..158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu 

modificările și completările ulterioare.- in integralitate; 

7. Ordinul nr.15/2018/1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 

OUG nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate,  cu 

modificările și completările ulterioare- in integralitate; 

8. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, 

evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările 

ulterioare- in integralitate; 

9. Ordinul Nr. 1092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu 

medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de 

concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul 

asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și 

boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare- in integralitate; 

10. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare; 

Tematica: Capitolul I - Dispoziţii generale; Capitolul II - Principii, reguli şi responsabilităţi; 

Capitolul III - Procesul bugetar; Capitolul IV - Finanţele instituţiilor publice;  

 

Director General, 
           Ec. Carmen Prodan 

 
 
 


