
 
SUBIECTUL 1. – 20 puncte 

 
Detaliati serviciile medicale, care nu se regasesc printre prestatiile la care are 
dreptul persoana asigurata conform legislaţiei asigurărilor sociale de sănătate - 
conform HG nr.304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
asistenta medicala transfrontaliera  
 

Barem de corectare: CAP.II, Art.3 lit.a din HG nr.304/2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind asistenta medicala transfrontaliera  
  
a) serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale se regăsesc printre 
prestaţiile la care are dreptul persoana asigurată conform legislaţiei asigurărilor sociale de 
sănătate şi sunt decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu 
excepţia:   
(i) tratamentului bolnavilor care necesită izolare sau internare obligatorie şi tratamentului 
persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea 
pedepsei într-un penitenciar spital; - 3 puncte   
(ii) îngrijirilor medicale la domiciliu şi îngrijirilor paliative la domiciliu;  - 3 puncte   
(iii) alocării de organe şi accesului la organe în scopul transplantului de organe; - 3 
puncte    
(iv) cu excepţia cap. V din titlul XVIII al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, programelor de vaccinare a populaţiei 
împotriva bolilor infecţioase, care sunt exclusiv menite să protejeze sănătatea populaţiei 
şi care fac obiectul unor măsuri specifice de planificare şi implementare; - 3 puncte 
(v) tipurilor de asistenţă medicală prevăzute la art. 1 acordate într-un stat membru al 
Uniunii Europene şi pentru care nu există autorizare prealabilă pentru rambursarea 
contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere; - 4 puncte    
(vi) medicamentelor ce fac obiectul unei prescripţii medicale speciale, astfel cum se 
prevede la art. 781 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; - 4 puncte 
 

SUBIECTUL 2. – 20 puncte 
 

Precizati care sunt documentele necesare persoanei asigurate in vederea 
obtinerii formularului E 106 conform  ordinului  CNAS nr. 592/2008 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea 
Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea 
regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii 
independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, 
precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 cu modificarile si completarile 
ulterioare   
 



Barem de corectare: Sectiunea a 6-a, Art.23 din Procedura emiterii formularului de 
către casele de asigurări 
 
Documentele necesare persoanei asigurate în vederea obţinerii formularului E 106 sunt:   
a) copie de pe cartea/buletinul de identitate sau de pe certificatul de naştere; - 4 puncte  
b) dovada reşedinţei în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic 
European decât statul competent; pentru persoanele care nu pot face dovada reşedinţei 
anterior plecării, se pot lua în considerare contractul de muncă, documentul de detaşare, 
ordinul emis de ministru sau orice document care face dovada şederii obişnuite pe 
teritoriul statului membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European; - 4 
puncte    
c) dovada că urmează o formă de învăţământ în statul de reşedinţă, în cazul studentului; - 
4 puncte    
d) formularul E 101 şi/sau formularul E 102, în cazul lucrătorului detaşat, prevăzut la art. 
14 paragraful 1 lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71 (salariat) sau la art. 14 bis 
paragraful 1 lit. a) din acelaşi regulament (lucrător independent), precum şi în caz de 
pluriactivitate şi în caz de detaşare excepţională potrivit art. 17 din Regulamentul (CEE) 
nr. 1.408/71; - 4 puncte 
e) dovada că persoana respectivă nu este asigurată potrivit legislaţiei statului de reşedinţă. 
- 4 puncte    

 
SUBIECTUL 3. – 20 puncte 

 
Enumerati documentele justificative privind dobandirea calitatii de asigurat 
conform - conform Ordinului nr.1549/2018 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea 
calitatii de asigurat, cu modificarile si completarile ulterioare  
 

Barem de corectare: CAP.III, Art.7 din Ordinul nr.1549/2018 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea 
calitatii de asigurat, cu modificarile si completarile ulterioare   
   
Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de 
sănătate din România sunt, după caz:   
a) cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile în care persoanele 
deţinătoare se încadrează în una dintre categoriile de persoane asigurate potrivit legii şi 
prezentelor norme metodologice; -  2,5 puncte   
b) documentul rezultat prin accesarea electronică de verificare a calităţii de asigurat 
potrivit art. 9 de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de 
sănătate;  -  2,5 puncte  
c) adeverinţa de asigurat, cu valabilitate de 3 luni, pentru asiguraţii care refuză în mod 
expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional, eliberată prin 
grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, în conformitate cu 
prevederile Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a 
cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a 



modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale 
până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate;  
-  2,5 puncte 
d) adeverinţa de asigurat, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este 
înscris asiguratul, numai în situaţia în care cardul naţional de asigurări de sănătate nu a 
fost emis, respectiv până la data la care asiguratul intră în posesia acestuia, dar nu mai 
târziu de 30 de zile de la data emiterii, doar dacă în urma accesării de către furnizori a 
instrumentului electronic prevăzut la lit. b) nu se poate face dovada calităţii de asigurat şi 
sunt îndeplinite condiţiile art. 8;  -  2,5 puncte    
e) adeverinţa de înlocuire a cardului naţional, eliberată prin grija casei de asigurări de 
sănătate la care este înscris asiguratul, pentru situaţiile în care se solicită emiterea 
cardului duplicat, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate nr. 98/2015;  -  2,5 puncte 
f) certificatul de naştere sau actul de identitate, după caz, pentru copiii în vârstă de până 
la 18 ani;  -  2,5 puncte    
g) adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne 
pentru persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi 
arestare preventivă, străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, 
precum şi cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul 
procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate 
potrivit legii, din care să rezulte că se află în această situaţie;  -  2,5 puncte    
h) adeverinţa eliberată de unităţile în grija cărora se află persoanele care execută o 
pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare, 
precum şi persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă 
privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de 
întrerupere a executării pedepsei privative de libertate.  -  2,5 puncte 
 

SUBIECTUL 4. – 20 puncte 
 

Care sunt categoriile de personal bugetar carora nu li se aplica prevederile 
codului administrativ? conform OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ?  

 
Barem corectare: Art.382 din OUG nr. 57/2019 cu modificarile si completarile 
ulterioare  
  
Categorii de personal bugetar cărora nu li se aplică prevederile privind funcţionarii 
publici: 
a) personalul contractual salariat din aparatul propriu al autorităţilor şi instituţiilor 
publice, care desfăşoară activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, 
întreţinere-reparaţii şi de deservire, pază, precum şi alte categorii de personal care nu 
exercită prerogative de putere publică; - 3 puncte   
b) personalul salariat încadrat la cabinetul demnitarului; - 3 puncte    
c) magistraţii, personalul asimilat acestora şi, după caz, categorii de personal auxiliar din 
cadrul instanţelor; -  2 puncte    
d) cadrele didactice şi alte categorii de personal din unităţile şi instituţiile de învăţământ; 



- 2 puncte    
e) persoanele numite sau alese în funcţii de demnitate publică; - 2 puncte    
f) personalul din unităţile sanitare; - 2 puncte    
g) personalul regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi al 
societăţilor din sectorul public;  - 2 puncte   
h) personalul militar;  - 2 puncte   
i) membrii Corpului diplomatic şi consular al României şi personalul contractual încadrat 
pe funcţii specifice ministerului cu atribuţii în domeniul afacerilor externe. - 2 puncte 
 

SUBIECTUL 5. – 10 puncte 
 

Ce se intelege prin “ Hărţuire” conform OG nr. 137/2000 privind prevenirea 
si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare?   

 
Barem corectare: Art.2 (5) din OG nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea 
tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
Constituie hărţuire şi se sancţionează contravenţional orice comportament pe criteriu de 
rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare 
sexuală, apartenenţă la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori 
azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori 
ofensiv. – 10 puncte 
 

SUBIECTUL 6. – 10 puncte 
 

Detaliati “Dreptul la libera circulatie” conform Constitutiei Romaniei, 
republicata.  

  
Barem corectare:  Art.25 din Constitutiei Romaniei, republicata 
  
Dreptul la libera circulatie 
(1) Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. Legea stabileşte 
condiţiile exercitării acestui drept. – 5 puncte 
(2) Fiecărui cetăţean îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice 
localitate din ţară, de a emigra, precum şi de a reveni în ţară. – 5 puncte 
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