AN U N Ț
Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
cu sediul în Bucureşti, Calea Călăraşi nr. 248, bl. S 19, sector 3, organizează în data de 18
august 2021 concursul de recrutare, pentru ocuparea funcției de conducere vacante Director
Executiv, Direcția Relații Contractuale din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate a
Municipiului Bucureşti, în baza Legii nr.33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru
ocuparea posturilor vacante din cadrul instituțiilor și autorităților publice, HG nr.611/2008 pentru
aprobarea normelor privind oragnizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările
ulterioare, astfel:

A. FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE
1. DIRECTOR EXECUTIV- DIRECȚIA RELAȚII CONTRACTUALE Casa de Asigurări de
Sănătate a Municipiului București
B. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
C. Cunoștințele de limbă.
D. Proba scrisă se va desfășura în data de 18 august 2021, ora 10 la sediul Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate din Calea Călăraşi nr. 248, bl. S 19, sector 3,
București.
E. Condițiile de participare pentru Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului
București ( condițiile de studii, condițiile de vechime în specialitate și alte condiții
specifice):
 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
una din ramurile de știință: științe economice/științe juridice/științe
administrative/medicină/medicină dentară/farmacie/inginerești;
 să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul
administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.
153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitare funcției publice minimum 7 ani.
F. Dosarele de concurs se vor depune în intervalul:16 07 – 04.08.2021 ( inclusiv) și
data afișării anunțului 16.07.2021.
G. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa
de corespondență, telefon/fax, e-mail, numele și prenumele persoanei de contact și
funcția publică deținută.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii,
bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării
concursului se pot obţine la sediul CNAS, unde acestea sunt afişate, pe pagina de internet a
CNAS, precum şi la Direcţia Resurse Umane, Salarizare şi Evaluare Personal a CNAS, telefon
0372309240. Persoana de contact domnul Cătălin Cîrstea, consilier grad profesional superior,
adresa de email catalin.cirstea@casan.ro.
H. Bibliografie
1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5.Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare – Titlul VIII
6. Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022
7.Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a
Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractuluicadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a
dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022
8.Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
1070/628/2021 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor
constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării
asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi
dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 –
2022
9.Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
1069/629/2021 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a
comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării
asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi
dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 –
2022
10.Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind
aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel
de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a
metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi
medicale pentru care se solicită reconfirmarea
11.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi
plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor
măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare

12.Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata
personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri
în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr. 1822/1105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (5) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc
epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, cu modificările şi completările ulterioare
14.Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind
coordonarea sistemelor de securitate socială publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L 166/30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare
(versiunea actuală consolidată poate fi găsită accesând link-ul: https://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0883-20190731)
 TITLUL III - DISPOZIȚII SPECIALE APLICABILE DIFERITELOR CATEGORII DE
PRESTAȚII- CAPITOLUL I- Prestaţiile de boală, de maternitate și de paternitate
asimilate
15.Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a
procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 284/
30.10.2009, cu modificările şi completările ulterioare (versiunea actuală consolidată poate fi
găsită accesând link-ul:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0987-20180101 )
 TITLUL III - DISPOZIȚII SPECIALE APLICABILE DIFERITELOR CATEGORII DE
PRESTAȚII- CAPITOLUL I- Prestaţiile de boală, de maternitate și de paternitate
asimilate
Tematica
1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5.Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare – Titlul VIII
Tematica: Asigurările sociale de sănătate; Personale asigurate; Drepturile şi obligaţiile
asiguraţilor; Categorii de persoane asigurate şi categoriile de persoane care beneficiază de
asigurare, fără plata contribuţiei; Constituirea Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate; Servicii medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
Servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de
sănătate; Organizarea caselor de asigurări de sănătate; Constituirea caselor de asigurări de
sănătate; Atribuţiile caselor de asigurări de sănătate; Obligaţiile caselor de asigurări de sănătate.
6.Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a

medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022
Tematica: Pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bază; Condiţii de eligibilitate
care trebuie îndeplinite de furnizori pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de
sănătate; Documentele necesare încheierii contractului; Obligaţiile şi drepturile furnizorilor;
Obligaţiile caselor de asigurări de sănătate; Condiţii specifice domeniului de asistenţă medicală
primară, asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, asistenţa
medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare,
asistenţa medicală dentară, asistenţa medicală spitalicească; Modalităţile de prescriere,
eliberare şi decontare a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în sistemul asigurărilor
sociale de sănătate; Decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor, respectiv a
dispozitivelor medicale, dispozitivelor şi tehnologiilor asistive în sistemul asigurărilor sociale de
sănătate; Sancţiuni, condiţii de reziliere, încetare şi suspendare a contractelor de furnizare de
servicii medicale, medicamente, respectiv dispozitive medicale, dispozitive şi tehnologiilor
asistive încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate.
7. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a
Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru
care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor
medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2021 – 2022
Tematica: Condiţiile acordării pachetului minimal şi de bază de servicii medicale acordate în
sistemul asigurărilor sociale de sănătate; Modalităţile de plată pentru furnizarea de servicii
medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale, pentru fiecare tip de asistenţă medicală;
Criterii privind selecţia furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare şi
repartizarea sumelor pentru furnizarea de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în
ambulatoriu; Criterii privind selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice - laboratoare de
analize medicale, repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice analize medicale de laborator pe furnizori de servicii medicale paraclinice - laboratoare de
analize medicale; Criterii privind selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice - radiologie
şi imagistică medicală, repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii medicale
paraclinice de radiologie-imagistică medicală; Modul de prescriere, eliberare şi decontare a
medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu; Modalitatea de
prescriere, procurare şi decontare a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe
organice sau funcţionale în ambulatoriu.
8.Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr. 1070/628/2021 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor
constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor
de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022
Tematica: Criteriile ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor
art. 2 alin. (1) - (5) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021; Criteriile ce stau la
baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (4) şi (5) şi art. 40
alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021; Criteriile ce stau la baza
îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr.
2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021.
9. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr. 1069/629/2021 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a
comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea

pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei
medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022
Tematica: Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza
prevederilor art. 2 alin. (1) - (5) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021;
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art.
22 alin. (4) şi (5) şi art. 40 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021;
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art.
87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021.
10. Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind
aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de
pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a
metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi
medicale pentru care se solicită reconfirmarea
Tematica: Metodologie de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor
clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea.
11. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi
plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri
în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
Tematica: Întregul act normativ.
12. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului
implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Tematica: Reglementări privind activitatea de vaccinare realizată în cabinete medicale din
asistenţa medicală primară aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
Reglementări privind activitatea de vaccinare realizată în centre de vaccinare organizate de
către unităţile sanitare aflate în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate.
13. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr. 1822/1105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (5) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi
biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile
de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea
concediilor medicale, cu modificările şi completările ulterioare
Tematica: Drepturile şi obligaţiile caselor de asigurări de sănătate şi ale furnizorilor de servicii
medicale, condiţiile de raportare şi validare a serviciilor de monitorizare a stării de sănătate şi
modalitatea de plată a acestora, precum şi controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale.
14.Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind
coordonarea sistemelor de securitate socială publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.
L 166/30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare
(versiunea actuală consolidată poate fi găsită accesând link-ul: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0883-20190731)
 TITLUL III - DISPOZIȚII SPECIALE APLICABILE DIFERITELOR CATEGORII DE
PRESTAȚII- CAPITOLUL I- Prestaţiile de boală, de maternitate și de paternitate
asimilate
Tematica: Persoanele asigurate și membrii familiilor acestora, cu excepția titularilor de
pensie și a membrilor familiilor acestora; Titularii de pensii și membrii de familie ai acestora;
Dispoziții comune.

15.Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a
procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 284/
30.10.2009, cu modificările şi completările ulterioare (versiunea actuală consolidată poate fi
găsită accesând link-ul:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0987-20180101 )
 TITLUL III - DISPOZIȚII SPECIALE APLICABILE DIFERITELOR CATEGORII DE
PRESTAȚII- CAPITOLUL I- Prestaţiile de boală, de maternitate și de paternitate
asimilate
Tematica: Reședinţa într-un alt stat membru decât statul membru competent; Șederea întrun alt stat membru decât statul membru competent; Tratamentul programat; Prestaţiile în
bani pentru incapacitate de muncă în cazul șederii sau reședinţei într-un alt stat membru
decât statul membru competent.

Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării
concursului se afișează pe pagina de internet a CNAS la rubrica „posturi vacante şi
concursuri”, în data de 16 iulie 2021.

Afișat astăzi 16 iulie 2021.

Director General,
Ion MÎȚU

