
  
 

   ANUNT 
     publicat astazi 12.01.2023 
  

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. unic din OUG nr. 80/2022 privind 
reglementarea unor masuri in domeniul ocuparii posturilor din sectorul bugetar - alin. 2 , lit. a, HGR 
nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor 
publici cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 
sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 Casa de Asigurari de Sanatate Maramures vă înștiinteaza cu privire la organizarea concursului 
de recrutare, in data de 14.02.2023, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, astfel: 
 
A. Functii publice vacante: 
 1. Consilier, clasa I, grad asistent, Compartiment Achizitii Publice, Logistica si Patrimoniu - 
IdPost552931 
2. Consilier, clasa I, grad asistent, Serviciu Evidenta Asigurati si Carduri - IdPost552929 
3. Consilier, clasa I, grad asistent, Serviciu Evidenta Asigurati si Carduri - IdPost552930.  
 
B. Durata normala a timpului de munca este de 8 ore /zi, 40 ore/saptamana; 
 
C. Proba suplimentara – nu este cazul; 
 
D. Proba scrisa se va desfasura in data de 14.02.2023, ora 10.00, la sediul CAS Maramures, str. Ghe. 
Bilascu, nr. 22A, loc. Baia Mare; 
 
E. Conditii de participare (conditii de studii, conditii de vechime in specialitate si alte conditii 
specifice): 
1. IdPost552931 , consilier, clasa I, grad asistent, Compartiment Achizitii Publice, Logistica si 
Patrimoniu : 
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental 
Ştiinţe sociale, Ramura de Ştiinţa: Ştiinţe economice si Ştiinţe juridice; 
- minimum  1 an vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice; 
   Alte condiții / cerințe specifice 
- Permis de conducere categoria B - se dovedeşte prin documente specifice 
 
2. IdPost552929, consilier, clasa I, grad asistent, Serviciu Evidenta Asigurati si Carduri 
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental 
Ştiinţe sociale, Ramura de Ştiinţa: Ştiinţe economice ; 
- minimum  1 an vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice; 
 
3. IdPost552930, consilier, clasa I, grad asistent, Serviciu Evidenta Asigurati si Carduri  
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental 
Ştiinţe sociale, Ramura de Ştiinţa: Ştiinţe economice ; 
- minimum  1 an vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice; 
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F. Dosarele de concurs se vor depune incepand cu data 12.01.2023 pana in data 31.01.2023 (inclusiv),   
iar data afisarii anuntului este data de  12.01.2023. 
G. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzand adresa de corespondenta, 
telefon/fax, e-mail, numele si prenumele persoanei de contact si functia publica detinuta: 

Relatii suplimentare privind conditiile de participare la concurs, actele necesare inscrierii, 
bibliografia, atributiile prevazute in fisa postului, precum si alte date necesare desfasurarii concursului 
se pot obtine de la sediul CAS Maramures unde acestea sunt afisate, pe pagina de internet a CAS 
Maramures precum si la Compartimentul RUSEP, persoana de contact Napradean-Lang Isabella - 
consilier superior, telefon 0262-215207 int.116, fax. 0262 215205, e-mail resurse.umane@casmm.ro. 

 
 H. Bibliografia/Tematica 

Pentru functia publica de Consilier, clasa I, grad asistent, Compartiment Achizitii Publice, 
Logistica si Patrimoniu - IdPost552931: 

 
1. Constituția României, republicată; 
 Tematica : Titlul I - Principii generale ;  

        Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale 
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare,republicată, cu modificările și completările ulterioare 
Tematica:    Capitolul II – Dispozitii speciale:  

-Secţiunea I - Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie; -- 
-Secţiunea a II-a - Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la 
alte servicii, bunuri şi facilităţi; 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 
Tematica :  Capitolul II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;            
                   Capitolul III - Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la 
sănătate, la cultură şi la informare;  

        Capitolul IV- Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la 
luarea deciziei; 

4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare 
Tematica: Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual 
din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice  

TITLUL II – Statutul functionarilor publici ;  
Capitolul V - Drepturi şi îndatoriri : 
   -Secţiunea 1 : Drepturile funcţionarilor publici 
   -Secţiunea a 2-a : Îndatoririle funcţionarilor publici  
   -Secţiunea a 4-a : Formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici  
   -Secţiunea a 5-a Regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese în exercitarea 

funcţiilor publice 
Capitolul VIII - Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici  
Capitolul IX- Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu 

5. Ordinul nr. 1792/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Tematica : Ordinul nr. 1792/ 2002 - in integralitate. 
6. Legea nr. 22/ 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură 
cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
Tematica : Legea nr. 22/ 1969 - in integralitate. 
7. Legea nr. 16 / 1996 Republicată- Legea Arhivelor Naţionale; 
Tematica: Legea nr. 16 / 1996 - in integralitate. 
8. Ordinul nr. 137/ 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale 



Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996; 
Tematica Ordinul nr. 137/ 2013 - in integralitate. 
9. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Republicata, cu modificarile si 
completarile 
ulterioare; 
Tematica : Titlul VIII – Asigurarile sociale de sanatate. 
10. Legea nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificarile si completarile ulterioare 
Tematica : Legea nr. 319/2006 - in integralitate. 
 

Pentru functia publica de Consilier, clasa I, grad asistent, , Serviciu Evidenta Asigurati si 
Carduri - IdPost552929: 

 
1. Constituția României, republicată; 
 Tematica :  Titlul I - Principii generale ;  

        Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale 
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
Tematica:   Capitolul II – Dispozitii speciale:  

-Secţiunea I - Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie;   
-Secţiunea a II-a - Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la 
alte servicii, bunuri şi facilităţi; 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 
Tematica :  Capitolul II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;            
                   Capitolul III - Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie,     
la sănătate, la cultură şi la informare;  

        Capitolul IV- Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la 
luarea deciziei; 

4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare 
Tematica:  Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual 
din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice  

TITLUL II : Statutul functionarilor publici ;  
Capitolul V - Drepturi şi îndatoriri : 
     Secţiunea 1 : Drepturile funcţionarilor publici 
     Secţiunea a 2-a : Îndatoririle funcţionarilor publici  
     Secţiunea a 4-a : Formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici  
     Secţiunea a 5-a :Regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese în exercitarea 

funcţiilor publice 
 Capitolul VIII - Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici  
 Capitolul IX- Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu 

5. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
Tematica :   Titlul VIII – Asigurarile sociale de sanatate  
                    Titlul IX – Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate. 
6. Ordinul CNAS nr.1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea 
documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
Tematica : Ordinul CNAS nr. 1549/2018 – in integralitate. 
7. Ordinul CNAS nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a 
cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii 
de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în 
cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 



Tematica : Ordinul CNAS nr. 98/2015 - in integralitate. 
8. Hotararea nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul 
naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
Tematica : Hotararea nr. 900/2012 - in integralitate. 
 

Pentru functia publica de Consilier, clasa I, grad asistent, , Serviciu Evidenta Asigurati si 
Carduri - IdPost552930: 

 
1. Constituția României, republicată; 
 Tematica :  Titlul I - Principii generale ;  

        Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale 
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare,republicată, cu modificările și completările ulterioare 
Tematica:   Capitolul II – Dispozitii speciale:  

-Secţiunea I - Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie;  
-Secţiunea a II-a - Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la 
alte servicii, bunuri şi facilităţi; 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 
Tematica :  Capitolul II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;            
                   Capitolul III - Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie,     
la sănătate, la cultură şi la informare;  

        Capitolul IV- Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la 
luarea deciziei; 

4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare 
Tematica:  Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual 
din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice  

TITLUL II : Statutul functionarilor publici ;  
Capitolul V - Drepturi şi îndatoriri : 
   Secţiunea 1 : Drepturile funcţionarilor publici 
    Secţiunea a 2-a : Îndatoririle funcţionarilor publici  
     Secţiunea a 4-a : Formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici  
   Secţiunea a 5-a Regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese în 

exercitarea funcţiilor publice 
Capitolul VIII - Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici  
Capitolul IX- Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu 

5. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
Tematica :  Titlul VIII – Asigurarile sociale de sanatate  
                   Titlul IX – Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate. 
6. Ordinul CNAS nr.1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea 
documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
Tematica:  Ordinul CNAS nr. 1549/2018 – in integralitate. 
7. Ordinul CNAS nr. 559/ 2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare 
şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului 
certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a 
instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia, cu modificarile şi 
completarile ulterioare; 
Tematica : Ordinul CNAS nr. 559/ 2006 - in integralitate. 
8. Ordinul CNAS nr.1151/2019 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalitatii de suportare a 



cheltuielilor aferente producerii si distributiei cardului european de asigurari sociale de sanatate 
duplicat catre asigurat, cu modificarile şi completarile ulterioare; 
Tematica : Ordinul CNAS nr.1151/2019 - in integralitate. 
9. Ordinul CNAS nr. 592 din 26 august 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în 
aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate 
socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se 
deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor 
de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificarile şi completarile ulterioare; 
Tematica :   ANEXA I – Sectiunea a-17-a , Formularul E 125 : "Extras individual privind cheltuielile 
efective". 
10. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1166/217/2022 din 15 aprilie 2022 pentru modificarea şi 
completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului 
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017; 
Tematica:  Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1166/217/2022 - in integralitate. 
 
 
 
            Director general, 
    Ec. Carmen Eleonora Prodan 


