
Barem corectare – Varianta nr. I 
 

pentru proba scrisa la concursul de recrutare organizat in data de 20.12.2021, 
 in vederea ocuparii functiei  publice de executie vacante de consilier, clasa I,  

grad profesional superior din cadrul Serviciului Decontare Servicii 
 Medicale, Acorduri, Regulamente si Formulare Europene 

 
 

 
1.  Servicii medicale care nu  sunt  decontate din Fondul National Unic de Asigurari Sociale 

de Sanatate, conform Legii nr.95/2006. – 20 puncte 
Barem corectare  

- 20 de servicii x 0.75 puncte = 15 puncte 
- exceptie = 1 punct 
- detaliere plata 3x 1 punct = 3 puncte 
- capacitate de analiza si  sinteza, claritatea, coerenta si logica  exprimarii ideilor – 1 punct 

 
2. Obligatiile caselor de asigurări de sănătate in relatiile cu furnizorii de medicamente, 

conform H.G nr. 696/2021.-  15 puncte 
Barem corectare  

- 14 obligatii x 1 punct = 14 puncte 
- capacitate de analiza si  sinteza, claritatea, coerenta si logica  exprimarii ideilor – 1 punct 

 
 
3.  Modalităţile de prescriere si decontare a medicamentelor cu si fara contributie personala in 

tratamentul ambulatoriu, conform H.G nr. 696/2021(fara referire la stabilirea pretului de 
referinta , respectiv includerea/excluderea medicamentelor din liste). - 35 puncte 

Barem corectare  
- Suma maxima suportata = 1 punct 
- Procent compensare 5 x 0.5 puncte = 2.5 puncte 
- Perioada decontare activitate curenta = 1 punct 
- Perioada decontare contracte cost- volum- rezultat = 1 punct 
- Verificare prescriptii activitate curenta = 1.5 puncte 
- Verificare prescriptii contracte cost- volum- rezultat = 1.5 puncte 
- Modalitate prescriere = 2 puncte 
- Conditii prescriere pentru boli cronice = 6 puncte 
- Legi speciale = 1 punct 
- Formular prescriptie/ lista = 1 punct 
- Borderouri centralizatoare = 6 puncte 
- Copii 0-12 luni = 1 punct 
- Perioade prescriere = 2.5 puncte 
- Prescriptori medici in contract = 1 punct 
- Prescriptori medici cu conventii = 3 puncte 
- Capacitate de analiza si  sinteza, claritatea, coerenta si logica  exprimarii ideilor – 3 punct 

 
 
4.  Descrieți Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie conform 
OG. 137/2002, republicată, privind privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare – 15 puncte  



Barem corectare  
    ART. 6  
    Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, condiţionarea participării la o activitate 
economică a unei persoane ori a alegerii sau exercitării libere a unei profesii de apartenenţa sa 
la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială, respectiv de convingerile, de 
sexul sau orientarea sexuală, de vârsta sau de apartenenţa sa la o categorie defavorizată. – 3 
pct 
    ART. 7 
    Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, discriminarea unei persoane pentru 
motivul că aparţine unei anumite rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorii sociale sau unei 
categorii defavorizate, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a 
acesteia, într-un raport de muncă şi protecţie socială, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, 
manifestată în următoarele domenii: 
    a) încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă; - 1 pct 
    b) stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului; - 1 pct 
    c) acordarea altor drepturi sociale decât cele reprezentând salariul; - 1 pct 
    d) formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională; - 1 pct 
    e) aplicarea măsurilor disciplinare; - 1 pct 
    f) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; - 1 pct 
    g) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. - 1 pct 
    ART. 8 
    (1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzul unei persoane fizice sau 
juridice de a angaja în muncă o persoană pentru motivul că aceasta aparţine unei anumite rase, 
naţionalităţi, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate ori din cauza 
convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia, cu excepţia cazurilor prevăzute 
de lege. - 1 pct 
    (2) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, condiţionarea ocupării unui post prin 
anunţ sau concurs, lansat de angajator ori de reprezentantul acestuia, de apartenenţa la o 
anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, de 
vârsta, de sexul sau orientarea sexuală, respectiv de convingerile candidaţilor, cu excepţia 
situaţiei prevăzute la art. 2 alin. (9). - 1 pct 
    (3) Persoanele fizice şi juridice cu atribuţii în medierea şi repartizarea în muncă vor aplica un 
tratament egal tuturor celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă, vor asigura tuturor persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă accesul liber şi egal la consultarea cererii şi ofertei de pe 
piaţa muncii, la consultanţa cu privire la posibilităţile de ocupare a unui loc de muncă şi de 
obţinere a unei calificări şi vor refuza sprijinirea cererilor discriminatorii ale angajaţilor. 
Angajatorii vor asigura confidenţialitatea datelor privitoare la rasa, naţionalitatea, etnia, religia, 
sexul, orientarea sexuală sau a altor date cu caracter privat care privesc persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă. - 1 pct 
    ART. 9 
    Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, discriminarea angajaţilor de către 
angajatori, în raport cu prestaţiile sociale acordate, din cauza apartenenţei angajaţilor la o 
anumită rasă, naţionalitate, origine etnică, religie, categorie socială sau la o categorie 
defavorizată ori pe baza vârstei, sexului, orientării sexuale sau convingerilor promovate de ei. - 2 
pct 
 
 5. Prezentaţi cazierul administrativ în activitatea funcţionarului public, conform 
prevederilor Titlului II Partea a VI-a Capitolul VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 15 puncte 



Barem corectare  
Art. 496 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
- Identificare emitentului actului administrativ - 2 puncte; 
- Identificarea conţinutului actului administrativ – 3 puncte; 
- Solicitanţii eliberării actului administrativ – 10 puncte; (5 solicitanţi x 2 puncte pentru fiecare 
solicitant); 
 

 
Secretar:     Fage Ioana  

 
 

 
 

 
 
 

 
 


