
 

ANUNŢ 
 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE HARGHITA 
Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar  vacant   

 

Consilier cl. I grad profesional superior 

la Serv. Medical , Comisii terapeutice 
Concursul va avea loc  în  data de 11 iulie  2017  ora 10,00    

 

Condiţii de participare la concurs  

• studii  universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în  domeniul 
științelor  bioligice și biomedicale specializarea medicină 

• vechime în  specialitatea studiilor  necesare ocupării postului: minimum  9 ani 
 

Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este data de 30 iunie  2017 

(inclusiv ) 

Actele necesare pentru înscierea la concurs : 

a) formularul de însciere 
b) copia actului de identitate 
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări 
d) copia carnetului de muncă sau după caz , o adeverinţă care să 

ateste vechimea în muncă , şi după caz , în specialitate 
e) cazierul  judiciar 
f) adeverinţa 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) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a 
desfăşurat activităţi de poliţie politică 

Concursul constă din probă scrisă , interviu  
 

Tematica probei scrisă : 
 
• LEGEA nr. 95/2006 (r), privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare-Titlul VIII  -Asigurările sociale de sănătate 
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată; 
• OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
• Ordin nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei 

de Urgenta a Guvernului nr.158/2005, privind concediile medicale in cadrul sistemului 
de asigurari sociale de sanatate, cu modificaile si completarile ulterioare,  

• HG nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 
2018 

• HG nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru 
care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 

• ORDIN nr.245/31.03.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a 
programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018 

 
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul CAS Harghita ,  (Comp.Resurse 
Umane ,  )tel 0266 / 310260 
 
 


