
BAREM SUBIECTE PROBA SCRISĂ – VARIANTA 1 

REFERENT clasa III grad profesional superior la Compartimentul Evidență Asigurați, Carduri și Concedii Medicale 

din cadrul DIRECȚIEI ECONOMICE 

1. Enumerați obligațiile asiguraților potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  - 20p 

8 obligații x 2,5p = 20p 

2. Enumeraţi 5 drepturi şi libertăţi fundamentale prevăzute de Titlul II, Capitolul II din Constituţia 

României, republicată. Detaliaţi dreptul la informaţie. – 10p 

5 drepturi și libertăți fundamentale x 1,6p = 8p 

Detaliere dreptul la informație 2p  

3. Care sunt obligaţiile angajatorului pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente definite 

drept discriminare bazată pe criteriul de sex, conform prevederilor Capitolului II din Legea nr. 202/2002 

privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. -10p 

4 obligații x 2,5p = 10p 

4. Enumerați atribuțiile caselor de asigurări de sănătate, conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. -18p 

12 atribuții x 1,5p = 18p 

5. Care sunt entitățile care au acces la informațiile înscrise pe cardul național conform prevederilor 

Hotararii 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

cardul național de asigurări sociale de sănătate din titlul IX “Cardul european și cardul național de 

asigurări sociale de sănătate“ din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. -12p 

4 entități x 3p = 12p 

6. Care sunt documentele justificative prin care se atesta calitatea de asigurat conform prevederilor 

Capitolului III din Ordinul nr. 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea 

documentelor justificative privind dobandirea calității de asigurat, cu modificările și completările 

ulterioare? – 20p 

8 documente x 2,5p = 20p 

7. Enumerați documentele care însoțesc cererea de eliberare a cardului duplicat, in cazul modificarii 

datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului national deja emis, conform 

prevederilor Ordinului nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare 

a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat. – 10p 

3 documente x 3,33p = 10p 


