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BAREM 

SETUL NR. 2  
subiecte la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție temporar vacantă de 

Consilier clasa I gradul profesional superior, Serviciul Decontare Servicii Medicale, Medicamente 

și Dispozitive Medicale -  Direcția Relații Contractuale  

06  SEPTEMBRIE 2021 (proba scrisă) 

 

 
Constituţia României, republicată 

1. Identificați și detaliați îndatoririle fundamentale ale cetățenilor, așa cum sunt prevăzute în 

Constituția României, republicată.  - 20 puncte 

BAREM CORECTARE  

  art. 54 - 57  

- identificarea îndatoririlor fundamentale =  4 x 3 puncte = 12 puncte; 

- detalierea îndatoririlor fundamentale =  4 x 2 puncte = 8 puncte; 

 

 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Partea a VI-a, Titlul II – Statutul funcționarilor 

publici 

2. Cum sunt clasificate funcţiile publice în funcţie de nivelul studiilor necesare ? – 20 puncte 

BAREM CORECTARE  

Art. 386 

- identificare clase funcții publice: 3 x 6 puncte  =  18 puncte 

- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor = 2 puncte 

 

 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu completările şi 

modificările ulterioare 

3. Care sunt drepturile asiguraţilor ? – 20 puncte 

BAREM CORECTARE 

Art. 230 alin. (2) 

- enumerare drepturi: 16 x 1 punct =  16 puncte 

- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor = 4 puncte 

 

 

O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare  

4. Enumerați drepturile în exercitarea cărora sunt garantate principiul egalității între cetățeni, al 

excluderii privilegiilor și discriminării. - 20 puncte 

BAREM CORECTARE 

Art. 1 alin. (2) 

- enumerare drepturi: 6 x 3 puncte  =  18 puncte 

- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor = 2 puncte 
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H.G.R. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care 

reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor 

medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

pentru anii 2021-2022 

5. Dispoziții referitoare la decontarea seriviciilor medicale spitalicești aplicabile până la sfârșitul lunii 

în care încetează starea de alertă declarată potrivit legii, în contextul epidemiei cu virusul                          

SARS-CoV-2. - 20 puncte 

BAREM CORECTARE 

Art. 215 

- identificarea tipurilor de afecțiuni care se decontează unităților sanitare cu paturi în regim de 

spitalizare continuă: 2 x 3 puncte  =  6 puncte 

- detalierea tipurilor de afecțiuni care se decontează unităților sanitare cu paturi în regim de 

spitalizare continuă: 2 x 7 puncte  =  14 puncte 

 

 

 

 


