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ANUNȚ 
Publicat astăzi  13 octombrie  2021 

 
 

Având în vedere prevederile art. 618 alin (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind  Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Casa de Asigurări de Sănătate 
Harghita cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, str. Patinoarului nr.3, vă înștiințează cu privire la 
organizarea concursului de recrutare, în data de 17 noiembrie 2021, pentru ocuparea 
funcțiilor publice de execuție vacante , în baza excepțiilor prevăzute de  art. II punctul 1 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2021 privind modificarea unor acte normative  

din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici şi Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată 

cu modificările şi completările ulterioare, astfel; 

 
1. funcții publice de execuție vacante :  
 
-IdPost 448928 consilier, clasa I, grad profesional superior Compartiment Decontare 
Servicii Medicale Direcția  Relații Contractuală 
 
- IdPost 388005 consilier, clasa I, grad profesional superior Compartiment Evidență 
Asigurați, Carduri și Concedii Medicale, Direcția Economică 
 
 2.durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână 
 3.probă suplimentară-nu este cazul 
 
 4. Proba scrisă se va desfășura în data de  17 noiembrie 2021, ora 10,00 la sediul Casei 
de Asigurări de Sănătate Harghita, Mun. Miercurea Ciuc, Str. Patinoarului nr.3 

       5. Condițiile de participare ( condițiile de studii, condițiile de vechime în specialitate și 
alte condiții specifice) 
 

IdPost 448928 consilier, clasa I, grad profesional superior  Compartiment Decontare 
Servicii Medicale Direcția  Relații Contractuală 

 
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  

domeniul fundamental stiințe sociale ramura de științe economice 
- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor  necesare exercitării funcției publice 

 
 
 

- IdPost 388005 consilier, clasa I, grad profesional superior  Compartiment Evidență 
Asigurați, Carduri și Concedii Medicale, Direcția Economică 
 
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  

domeniul fundamental stiințe sociale ramura de științe economice 
- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor  necesare exercitării funcției publice 

 

CAS HARGHITA 



 
6. Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 de zile calendaristice de la data 

afișării anunțului, respectiv  din 13 octombrie 2021 până la 1 noiembrie 2021 (inclusiv) ora 
12,00. 

Data afișării anunțului  este  13 octombrie 2021. 
7. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de 

corespondență, telefon/fax, e-mail, numele și prenumele persoanei de contact și funcția 
publică deținută;    

Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs, actele necesare 
înscrierii, bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare 
desfășurării concursului se pot obține la sediul CAS Harghita, unde acestea sunt afișate la 
avizier, pe pagina de internet a CAS Harghita la rubrica „posturi vacante și concursuri” 
precum și la Comp. Resurse Umane, Salarizare, Evaluare Personal, telefon 0266310260 
interior 105. Persoana de contact este doamna Szabo Marta, referent de specialitate, adresa de 
email szmarta@cashr.ro. 

 
G. Bibliografia/Tematica  
   

IdPost 448928 consilier, clasa I, grad profesional superior  Compartiment Decontare 
Servicii Medicale Direcția  Relații Contractuală 
 
8. A) Bibliografia 
 
1. Constituția României, republicată; 
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019-titlul I și II ale părții a VI-a , cu 

modificările și completările ulterioare ; 
3. Ordonanța Guvernului  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 femei și bărbați, 

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

modificările și completările ulterioare; 
6. H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea  pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru 

care reglementează  condiţiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a 
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 
anii 2021-2022, act normativ cu aplicare din 01.07.2021; 

7. Ordinul Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui C.N.A.S. Nr. 1068/627/2021, act 
normativ cu aplicare din 01.07.2021, privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021. 

 
8.  B) Tematica 
 
1. Constituția României, republicată în integralitate; 
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019-titlul I și II ale părții a VI-a , cu     

modificările și completările ulterioare în integralitate; 
3. Ordonanța Guvernului  nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare în 
integralitate; 

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

5. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății-Titlul VIII  republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
Asigurările sociale de sănătate;Persoanele asigurate;Drepturile și obligațiile 
asiguraților; Categorii de persoane asigurate și categoriile de persoane care 
beneficiază de asigurare, fără plata contribuției; Constituirea Fondului național unic 



de asigurări sociale de sănătate; servicii medicale suportate din Fondul național unic 
de asigurări sociale de sănătate; servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul 
național unic de asigurări sociale de sănătate; 

6. H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea  pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru 
care reglementează  condiţiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a 
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 
anii 2021-2022, act normativ cu aplicare din 01.07.2021  
Anexa nr. 2 Contractul Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei 
medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi 
dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 
2021 – 2022 
CAPITOLELE I-V,VII,VIII,  sectiuniile 1-5, CAPITOLUL XI,  sectiuniile 1-4 – 
(Condiţii de eligibilitate, Documentele necesare încheierii contractului de furnizare de 
servicii medicale, Obligaţiile şi drepturile furnizorilor de servicii medicale, Obligaţiile 
caselor de asigurări de sănătate, Condiţii specifice) 
CAPITOLUL XI – (Dispozitii generale) 

7. Ordinul Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui C.N.A.S. Nr. 1068/627/2021, act 
normativ cu aplicare din 01.07.2021, privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 
Anexele 3, 9, 12, 16, 21, 29, 32 A, 37 – (Contracte de furnizare de servicii mediacle 
in sistemul de asigurari sociale de sanatate) 
Anexa 47 – (Dispozitii generale) 

 
 
- IdPost 388005 consilier, clasa I, grad profesional superior  Compartiment Evidență 
Asigurați, Carduri și Concedii Medicale, Direcția Economică 
 
8. A) Bibliografia 
 
1. Constituția României, republicată; 
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019-titlul I și II ale părții a VI-a , cu 

modificările și completările ulterioare ; 
3. Ordonanța Guvernului  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 femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

5. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății-Titlul VIII și IX, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

6. O.U.G. nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări  sociale de 
sănătate, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Ordinul comun MS/CNAS nr.15/2018/1311/2017-Normele de aplicare a O.U.G nr. 
158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 
8. B) Tematica 
 
1. Constituția României, republicată în integralitate; 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019-titlul I și II ale părții a VI-a , cu     
modificările și completările ulterioare în integralitate; 

3. Ordonanța Guvernului  nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare în 
integralitate; 

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



5. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății-Titlul VIII  republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Asigurările sociale de sănătate; Persoanele asigurate; Drepturile și obligațiile 
asiguraților; Categorii de persoane asigurate și categoriile de persoane care 
beneficiază de asigurare, fără plata contribuției; Constituirea Fondului național unic 
de asigurări sociale de sănătate; servicii medicale suportate din Fondul național unic 
de asigurări sociale de sănătate; servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul 
național unic de asigurări sociale de sănătate; 

6. O.U.G. nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări  sociale de 
sănătate, cu modificările și completările ulterioare în integralitate; 

7. Ordinul comun MS/CNAS nr.15/2018/1311/2017-Normele de aplicare a O.U.G nr. 
158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate , cu 
modificările și completările ulterioare în integralitate; 

 
 
 
Publicat astăzi 13 octombrie 2021 

 
 

 
 
       
 
 

 

  

 

     
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

   
 
 
 
 

 

 


