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1. Constitutia Romaniei, republicata; 
Tematica: Constitutia Romaniei, republicata,in integralitate; 
2. Titlul I si Titlul II ale partii a VI-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
Tematica: Titlul II - Drepturile funcţionarilor publici;  Îndatoririle funcţionarilor publici ;  
Formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici ;  Regimul incompatibilităţilor 
şi conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice;  Sancţiunile disciplinare şi 
răspunderea funcţionarilor publici; Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de 
serviciu;  
3. OG nr. 137/ 2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Tematica:  Capitolul II : 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”; 
4. Legea nr. 202/2002 , republicată,  privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei 
şi bărbaţi, cu modificarile si completarile 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; 
5. Legea nr. 95/2006, republicata, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 
completarile ulterioare - Titlul VIII – Asigurarile sociale de sanatate si Titlul IX - Cardul 
european de asigurări sociale de sănătate; Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate; 
 Tematica: Titlul VIII - Capitolul II - Asiguratii; Capitolul III - Secţiunea a 6-a  - Servicii 
medicale care nu sunt suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
Capitolul VI - Secţiunea a 2-a -  Atribuţiile caselor de asigurări de sănătate si Secţiunea a 5-
a - Obligaţiile caselor de asigurări; 
Titlul IX - Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate; 
6. Ordinul nr. 180/2022  pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor 
naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
Tematica: Capitolul I -  Cadrul general de realizare a programelor naţionale de sănătate 
curative, Capitolul V - Responsabilităţile/obligaţiile specifice în derularea programelor 
naţionale de sănătate curative, Capitolul VI - Controlul derulării programelor naţionale de 
sănătate si  Capitolul VII - Metodologia de selecţie a unităţilor de specialitate pentru 
includerea în programele naţionale de sănătate curative; 
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