
 

 
 
 
 
      BIBLIOGRAFIE  

EXAMEN PROMOVARE FUNCȚIONARI PUBLICI   
ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR 

 
 1 CONSILIER – SERVICIUL CONTROL 
 1 CONSILIER – SERVICIUL EVALUARE CONTRACTARE 
 1 CONSILIER – COMPARTIMENTUL ACORDURI INTERNAȚIONALE 
 

1. Constituția României, republicată  
          2. OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 

3. OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între bărbați și 
femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

5. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 

6. OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de 
sănătate, cu modificările și completările ulterioare 

7. Ordinul Președintelui CNAS nr. 1012/2013 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate 

8. HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pentru aprobarea pachetelor de servicii 
medicale și a Contractului cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate, republicată, actualizată 

9. Hotărârea de Guvern nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind asistenţa medicală transfrontalieră, cu modificările şi completările ulterioare 
        10. Ordinul CNAS nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în 
baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România 
este parte 

 
 
TEMATICA: 
1. Constituția României, republicată  
Tematica: Titlul I – Principiile generale; Titlul II – Drepturile, libertățile și 

îndatoririle fundamentale (Dispoziții generale, Drepturile și libertățile fundamentale, 
Îndatoririle fundamentale, Avocatul Poporului);  
 2. OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 
         Tematica: Partea a VI-a: Titlul I și Titlul II - integral; 



 3. OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare  

Tematica:- integral; 
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între bărbați și 
femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

Tematica: - integral; 
 5. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată, cu 
modificările și completările ulterioare  
 Tematica: Titlul VIII : Asigurările sociale de sănătate; Asigurații; Persoanele 
asigurate; Drepturile și obligațiile persoanelor asigurate; Categoriile de persoane 
asigurate și categoriile de persoane care beneficiază de asigurare fără plata contribuției; 
Servicii medicale suportate din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate; Servicii 
care nu se decontează din fond; Constituirea Fondul Național Unic de Asigurări de 
Sănătate; Utilizarea Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate; Constituirea caselor 
de asigurări de sănătate și organizarea administrativă; Atribuțiile caselor de asigurări de 
sănătate; Obligațiile caselor de asigurări de sănătate; Dispoziții finale privind 
incompatibilitățile și conflictul de interese; Titlul IX: Dispoziții generale, Cardul 
european de asigurări sociale de sănătate, Cardul național de asigurări sociale de 
sănătate; Titlul IX^1     Dosarul electronic de sănătate al pacientului 

6. OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de 
sănătate, cu modificările și completările ulterioare 

Tematica: integral;  
7.Ordinul Președintelui CNAS nr. 1012/2013 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate 

Tematica: Dispoziţii generale; Organizarea structurilor de control în sistemul de 
asigurări sociale de sănătate; Activităţile specifice structurilor de control; Ghid 
procedural privind activitatea structurilor de control; Anexa 4 – Codul de conduită al 
personalului cu atribuţii de control din sistemul de asigurări sociale de sănătate 

8. HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pentru aprobarea pachetelor de servicii 
medicale și a Contractului cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate, republicată, actualizată 

Tematica: Anexa 2 – Contract-cadru: Capitolul I Asistența medicală primară, 
Capitolul II Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate  pentru specialităţile clinice, 
Capitolul III Asistenţa medicală ambulatorie de medicină fizică şi de reabilitare în bazele 
de tratament, Capitolul V Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 
specialitățile paraclinice, Capitolul XII Dispozitive medicale destinate recuperării unor 
deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu 

9. Hotărârea de Guvern nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind asistenţa medicală transfrontalieră, cu modificările şi completările ulterioare 

Tematica: integral; 
        10. Ordinul CNAS nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în 
baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România 
este parte 

Tematica: integral. 
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