
  
 

ANUNT 
     publicat astazi 16.07.2021 
  

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea 
OUG  nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru 
ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din 
cadrul Curţii de Conturi, HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare  si 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 recrutare, in data de 16.08.2021, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, 
astfel: 
 
A. Functii publice vacante: 
1. IdPost  387675 , consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Evidenta Asigurati 
si Carduri; 
2. IdPost 387669, consilier, clasa I, grad profesional principal, Biroul Concedii Medicale; 
3. IdPost 387670, consilier, clasa I, grad profesinal asistent, Serviciul Evaluare, Contractare 
Servicii Medicale, Analiza Cereri si Eliberare Decizii Ingrijiri la Domiciliu si Dispozitive 
Medicale; 
4. IdPost 542794, consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Decontare Servicii 
Medicale, Acorduri, Regulamente si Formulare Europene. 
 
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  16.08.2021  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  387675 , consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Evidenta Asigurati 
si Carduri: 
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul 
fundamental stiinte sociale, ramura de stiinta stiinte economice; 
- minimum  7 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice; 
2. IdPost 387669, consilier, clasa I, grad profesional principal, Biroul Concedii Medicale: 
- 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; 
3. IdPost 387670, consilier, clasa I, grad profesinal asistent, Serviciul Evaluare, Contractare 
Servicii Medicale, Analiza Cereri si Eliberare Decizii Ingrijiri la Domiciliu si Dispozitive 
Medicale: 
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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, sau  in domeniul 
fundamental stiinte biologice si biomedicale, ramura de stiinta medicina sau ramura de 
stiinta farmacie; 
- minimum  1 an vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice; 
4. IdPost 542794, consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Decontare Servicii 
Medicale, Acorduri, Regulamente si Formulare Europene: 
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul 
fundamental stiinte sociale, ramura de stiinta stiinte economice; 
- minimum  7 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice; 
 
F. Dosarele de concurs se vor depune incepand cu data 16.07.2021  pana in data 
04.08.2021 (inclusiv),   iar data afisarii anuntului este data de  16.07.2021. 
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 
Stauder Iustina - consilier superior, telefon 0262-215207 int.138, fax. 0262 215205, e-mail 
resurse.umane@casmm.ro. 

 
 H. Bibliografia/Tematica 

Pentru functia publica de consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul 
Evidenta Asigurati si Carduri: 
1. Constitutia Romaniei, republicata; 
Tematica: 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; 
Tematica: Titlul II - Drepturile funcţionarilor publici;  Îndatoririle funcţionarilor publici ;  
Formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici ;  Regimul incompatibilităţilor 
şi conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice;  Sancţiunile disciplinare şi 
răspunderea funcţionarilor publici; Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de 
serviciu;  
3. OG nr. 137/ 2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Tematica:  Capitolul II : Secţiunea I - Egalitatea în activitatea economică şi în materie de 
angajare şi profesie; Secţiunea a II-a - Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, 
de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi”; 
4. Legea nr. 202/2002 , republicată,  privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei 
şi bărbaţi, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Tematica: Capitolul II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul 
muncii; Capitolul III - Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la 
educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare; Capitolul IV- Egalitatea de şanse între femei 
şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei; 
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 - Dispozitii generale; Persoanele asigurate; Drepturile si obligatiile 
asiguratilor; Servicii medicale suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de 
sanatate; Servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul national unic de asigurari 
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sociale de sanatate; Constituirea caselor de asigurări de sănătate şi organizarea 
administrative; Atributiile caselor de asigurari de sanatate; Obligatiile caselor de asigurari; 
Titlul IX - Cardul european de asigurări sociale de sănătate; Cardul naţional de asigurări 
sociale de sănătate; 
6. Ordinul CNAS nr. 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea 
documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
7. Hotararea nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX 
"Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
8. Ordinul CNAS nr. 559/ 2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor 
de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru 
aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări 
sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare 
şi utilizare ale acestuia, cu modificarile şi completarile ulterioare; 
9. Ordin nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a 
cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a 
modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale 
până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate. 
10. Ordinul nr. 1151/2019 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalitatii de 
suportare a cheltuielilor aferente producerii si distributiei cardului european de asigurari 
sociale de sanatate duplicat catre asigurat. 
11. Ordin  Nr. 592 din 26 august 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor 
emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea 
regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi 
cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului 
(CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, 
cu modificarile şi completarile ulterioare; 
 

Pentru functia publica de consilier, clasa I, grad profesional principal, Biroul Concedii 
Medicale: 
1. Constitutia Romaniei, republicata; 
Tematica: 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; 
Tematica: Titlul II - Drepturile funcţionarilor publici;  Îndatoririle funcţionarilor publici ;  
Formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici ;  Regimul incompatibilităţilor 
şi conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice;  Sancţiunile disciplinare şi 
răspunderea funcţionarilor publici; Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de 
serviciu;  
3. OG nr. 137/ 2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Tematica:  Capitolul II : Secţiunea I - Egalitatea în activitatea economică şi în materie de 
angajare şi profesie; Secţiunea a II-a - Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, 
de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi”; 
4. Legea nr. 202/2002 , republicată,  privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei 
şi bărbaţi, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Tematica: Capitolul II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul 
muncii; Capitolul III - Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la 
educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare; Capitolul IV- Egalitatea de şanse între femei 
şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei; 



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 - Dispozitii generale; Persoanele asigurate; Drepturile si obligatiile 
asiguratilor; Servicii medicale suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de 
sanatate; Servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul national unic de asigurari 
sociale de sanatate; Constituirea caselor de asigurări de sănătate şi organizarea 
administrative; Atributiile caselor de asigurari de sanatate; Obligatiile caselor de asigurari; 
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. 

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; 

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; 

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; 

 

Pentru functia publica de  consilier, clasa I, grad profesinal asistent, Serviciul 
Evaluare, Contractare Servicii Medicale, Analiza Cereri si Eliberare Decizii Ingrijiri la 
Domiciliu si Dispozitive Medicale; 
1. Constitutia Romaniei, republicata; 
Tematica: 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; 
Tematica: Titlul II - Drepturile funcţionarilor publici;  Îndatoririle funcţionarilor publici ;  
Formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici ;  Regimul incompatibilităţilor 
şi conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice;  Sancţiunile disciplinare şi 
răspunderea funcţionarilor publici; Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de 
serviciu;  
3. OG nr. 137/ 2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Tematica:  Capitolul II : Secţiunea I - Egalitatea în activitatea economică şi în materie de 
angajare şi profesie; Secţiunea a II-a - Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, 
de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi”; 
4. Legea nr. 202/2002 , republicată,  privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei 
şi bărbaţi, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Tematica: Capitolul II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul 
muncii; Capitolul III - Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la 
educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare; Capitolul IV- Egalitatea de şanse între femei 
şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei; 
5. Legea nr. 95/2006, republicata, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 
completarile ulterioare- Titlul VIII – Asigurarile sociale de sanatate: 



Tematica: Titlul VIII - Drepturile si obligatiile asiguratilor; Servicii medicale care nu sunt 
suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate; Relaţiile caselor de 
asigurări sociale de sănătate cu furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de 
medicamente; Utilizarea şi administrarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate; Obligatiile caselor de asigurari; 
6. HGR nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, cu 
modificarile si completarile ulterioare: 
Tematica : Conditii de eligibilitate in asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 
specialităţile clinice; Documentele necesare încheierii contractului de furnizare de servicii 
medicale in asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitati clinice; 
Conditii specifice in asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile 
clinice; Condiţii de reziliere,  suspendare şi încetare a contractului de furnizare de servicii 
medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice; 
Conditii de eligibilitate in asistenţa medicală dentara; Documentele necesare încheierii 
contractului de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala dentara; Conditii 
specifice in asistenţa medicală dentara; Condiţii de reziliere, suspendare şi încetare a 
contractului de furnizare de servicii medicale de medicina dentara; 
 

Pentru functia publica de consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul 
Decontare Servicii Medicale, Acorduri, Regulamente si Formulare Europene: 
1. Constitutia Romaniei, republicata; 
Tematica: 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; 
Tematica: Titlul II - Drepturile funcţionarilor publici;  Îndatoririle funcţionarilor publici ;  
Formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici ;  Regimul incompatibilităţilor 
şi conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice;  Sancţiunile disciplinare şi 
răspunderea funcţionarilor publici; Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de 
serviciu;  
3. OG nr. 137/ 2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Tematica:  Capitolul II : Secţiunea I - Egalitatea în activitatea economică şi în materie de 
angajare şi profesie; Secţiunea a II-a - Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, 
de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi”; 
4. Legea nr. 202/2002 , republicată,  privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei 
şi bărbaţi, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Tematica: Capitolul II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul 
muncii; Capitolul III - Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la 
educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare; Capitolul IV- Egalitatea de şanse între femei 
şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei; 
5. Legea nr. 95/2006, republicata, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 
completarile ulterioare- Titlul VIII – Asigurarile sociale de sanatate: 
Tematica: Titlul VIII - Drepturile si obligatiile asiguratilor; Servicii medicale care nu sunt 
suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate; Relaţiile caselor de 
asigurări sociale de sănătate cu furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de 
medicamente; Utilizarea şi administrarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate;  
6. HGR nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, cu 
modificarile si completarile ulterioare: 



Tematica : Conditii de eligibilitate in asistenţa medicală ambulatorie de specialitate 
pentru specialităţile clinice; Conditii specifice in asistenţa medicală ambulatorie de 
specialitate pentru specialităţile clinice; Decontarea serviciilor medicale în asistenţa 
medicală ambulatorie de specialitate in asistenţa medicală ambulatorie de specialitate 
pentru specialităţile clinice; Conditii de eligibilitate in asistenţa medicală dentara; Conditii 
specifice in asistenţa medicală dentara. 

7. Ordinul  nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în 
anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2018 – 2019, cu modificarile si completarile ulterioare:  

Tematica : Modalitatile de plata  în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate 
pentru specialităţile clinice, acupunctura, planificare familială şi îngrijiri paliative;  
Modalitatile de plata  în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea 
medicină dentară. 
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