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BIBLIOGRAFIE
PRIVIND EXAMENUL ORGANIZAT DE CJAS BIJZAU PENTRU

PROMOVAREA IN FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE DE CONSILIER
CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DIN CADRUL SERVICIULUI

EVIDENTA ASIGURATI, CARDURI SI CONCEDII MEDICALE

1' Legea nr'9512006 - privind reforma in domeniul sanatatii , (Titlurile VIll si IX). cu
modifi cari le si completari le ulterioare'

2' Legea nr' 188/1999 - privind statutul functionarilor publici, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

3' Legea nr'712004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si
completari le u lterioare;

4. constitutia Romaniei, cu modificarire si compretarire urterioare;

5' ordinul Presedintelui CNAS nr.l54912018 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat;

6' ordinul Presedintelui CNAS nr.9812015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a

modalitatii de suportare a cheltuielilor aferente producerii si distributiei cardului
duplicat catre asigurat, precum si a modalitatii de acordare a serviciilor medicale

,medicamentelor si dispozitivelor medicale pana la eliberarea sau in cazul refuzului
cardului national de asigurari sociale de sanatate;

7' Hotdrdrea de Guvern nr.90012072, cu modificdrile gi completdrile ulterioare
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la



cardul national de asigurari de sanatate din titlul IX "Cardul Europea'n si cardul
national de asigurari sociale de sanatate " din Lg.nr.g5/2006privind Reforma in
domeniul sanatatii;

8' ordinul Presedintelui CNAS nr.559l2006pentru aprobarea caracteristicilor
tehnice si a modalitatilor de eliberare si utilizare ale cardului european de
asigurari sociale de sanatate si pentru aprobarea modelului certificatului
provizoriu de inlocuire a cardului european de asigurari sociale de
sanatate,precum si a instructiunilor de completare si a modalitatilor de eliberare
si utilizare ale acestuia, cu modificarire si compretarire urterioare

9.ordinul Presedintelui cNAS nr.729/2009 privind rambursarea
cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza
internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania
modifi carile si completarile ulterioare

sl recuperarea

documentelor

este parte, cu

l0.ordinul Presedintelui GNAS Nr. 592l200g pentru aprobarea Normelor
metodologice privind utilizarcain cadrul sistemului de asigurdri sociale de
sdndtate din RomAnia a formularelor emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr.
l'408171al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport
cu lucrdtorii salariafi, cu lucrdtorii independen{i gi cu familiile acestora care se

deplaseazd in cadrul comunitalii, precum gi a Reguramenturui (cEE) nr.574172 de

stabilire a norlnelor de aplicare a Regulamentului (cEE) nr. 1.40g/71, cu

modificarile si completarile ulterioare
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