
 

 

Barem corectare – Varianta nr. I 
 

pentru proba scrisa la examenul de promovare in grad profesional pentru functia publica din 
cadrul Serviciului Evidenta Asigurati si Carduri  

organizat in data de 01.08.2022 
 

1.  Care sunt documentele  pe care persoanele asigurate, le depun la casa de asigurari 
sociale de sanatate in situatia in care acestea nu figureaza asigurate in sistemul informatic, 
potrivit  Ordinului nr. 1549/2018.- 40 puncte. 
      Barem corectare  
- 19 situatii x 2 puncte = 38 puncte 
- obligativitatea anuntarii medicului de familie a oricarei modificari referitoare la date de identitate 
sau incadrare intr-o anumita categiroe de asigurati = 2 puncte 

2. Care sunt   serviciile medicale curative ale caror costuri sunt suportate din Fondul 
national unic de asigurari sociale de sanatate,  potrivit Legii 95/2006 .- 10 puncte. 
      Barem corectare  
- 4 servicii x 2 puncte = 8 puncte 
- capacitate de analiza si  sinteza, claritatea, coerenta si logica  exprimarii ideilor = 2 puncte 

 
3. Entitatile care au acces la informatiile inscrise pe cardul national si informatiile minime 

care pot fi vizualizate pe acesta, potrivit HGR nr. 900/2012.- 20 puncte. 
      Barem corectare  
- 4 situatii  x 2 puncte = 8 puncte 
- 4 categorii de informatii x 2 puncte = 8 puncte 
- capacitate de analiza si  sinteza, claritatea, coerenta si logica  exprimarii ideilor = 4 puncte 

 
4. Enumerați 10 dintre drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului conform 

Constituției României  – 5 puncte . 
     Enumerați 10 principii care stau la baza exercitării funcției publice conform O.U.G. 57/2019 
privind Codul Administrativ – 10 puncte  
      Barem corectare  
– 10 drepturi x 0,5 pct. = 5 puncte 
– 10 principii x 1 punct = 10 puncte 

5. Detaliați care sunt funcțiile sau activitățile care nu sunt incompatibile cu funcția publică 
și care sunt obligațiile funcționarilor care desfășoară astfel de activități conform OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ. – 15 puncte. 

Barem corectare  

  (2) Activităţile în domeniul didactic pe care funcţionarii publici le pot desfăşura, în condiţiile 
legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, sunt activităţile desfăşurate de funcţionarii publici care 
ocupă funcţii didactice în instituţiile de învăţământ de stat sau private autorizate/acreditate în 
condiţiile legii ori care au calitatea de formator, mentor sau persoană-resursă în cadrul 
programelor de formare profesională a adulţilor organizate în condiţiile actelor normative din 
domeniul formării profesionale, ori care au calitatea de specialist în comisiile de examinare sau 
de evaluator în comisiile de evaluare/monitorizare în cadrul programelor de formare profesională 



a adulţilor, organizate în condiţiile actelor normative din domeniul formării profesionale a 
adulţilor. – 10 puncte 
    (3) Funcţionarii publici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a 
respecta programul de lucru prevăzut de lege sau de reglementările proprii ale instituţiilor în 
cadrul cărora sunt numiţi. – 5 puncte 

 
 
 

 
 
 
Secretar:     Fage Ioana 

 
 


