
 
CONDIŢII DE PARTICIPARE 

 
I. Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte 
următoarele condiţii:  
Condiţiile generale pentru ocuparea postului  de preşedinte-director 

general al casei de asigurări sunt următoarele: 
a) să aibă capacitate de exerciţiu deplină (dovedită prin declaraţie 

notarială); 
b) să fie  apţi din punct  de vedere medical pentru  exercitarea funcţiei; 

starea  de sănătate  va fi dovedită prin examen medical de specialitate şi act 
doveditor; 

c) să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care  i-ar face  
incompatibili  cu funcţia (dovada facându-se prin cazier judiciar şi declaraţie 
notarială că nu a suferit condamnări  penale,  indiferent dacă acestea au fost  
amnistiate sau graţiate); 

d) să nu fi fost sancţionaţ i  pentru încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul 
fiscal  - dovada prin cazier fiscal; 

e) să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetăţeni 
români. cu domiciliul stabil în România, emise de autoritatea compet entă: 

f) să aibă calitatea de asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate 
potrivit legii. 

 
II.Condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a postului de 

preşedinte-director general al casei de asigurări sunt următoarele: 
 

a) pre gătirea  profesională şi exper ienţa necesară executării operaţiunilor 
specifice postu lui:  

a1) pregătire de bază: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă (copie legalizată); 
      a2) pregătire complementară/managerială  în domeniul de activitate al 
candidatului  sau   în sistemul de sănătate: cursuri de 
perfecţionare/specializări/competenţe / master/doctorat   (dovedite prin acte - 
copii legalizate); 

   a3)  vechime în specialitate - minimum 7 ani (carnet de muncă - copie 
legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens); 

a4)  activitate desfăşurată în funcţii  de conducere de minimum 5 ani: 
b) candidaţii vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă; 
c) candidaţii vor prezenta un curri culum vitae din care să rezulte 



activitatea desfăşurată; 
   d) candidaţii vor prezenta planul de management din care să rezulte 

abilităţile lor manageriale, adaptate obiectivelor şi indicatorilor de 
performanţă pentru postul  de preşedinte -director general in sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate. 
 

Dosarele de înscriere se depun la C.N.A.S. - Cabinet Preşedinte şi 
vor cuprinde următoarele documente: 

 ►formular de înscriere la concurs (se va menţiona  numele, prenumele, 
adresa completă telefon, fax) - pus la dispoziţia candidaţilor de către Direcţia 
Resurse Umane, Salarizare  şi  Evaluare  Personal a  CNAS; 
  ►copie act de identitate; 
  ►curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată; 
          ►adeverinţă  care  să ateste  starea de  sănătate  corespunzătoare  
exercitării  funcţiei eliberată cu cel mult 6 luni înainte de depunerea dosarului; 
          ►declaraţie notarială care să ateste capacitatea de exerciţiu deplină; 
          ►cazier judiciar sau declaraţie notarială din care să rezulte că nu are 
antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia de Preşedinte Director 
General (în condiţiile art.6 alin.(l)lit. e ) şi alin.(3) din HG nr.286/2011); 
          ►cazier fiscal; 
           ►document justificativ care să ateste calitatea de asigurat în sistemul  
de asigurări sociale de sănătate*; 
           ►copie legalizată a diplomei de licenţă care dovedeşte absolvirea 
studiilor de lungă durată; 
           ►copie legalizată a carnetului de muncă sau orice alt înscris doveditor 
al vechimii în specialitate de minimum 7 ani şi al activităţii desfăşurate în 
funcţii de conducere de minimum 5 ani; 
          ►copii legalizate după actele de studii , perfecţionare, specializare 
care atestă pregătirea complementară/managerială în domeniul de activitate 
sau în sistemul de sănătate:  cursuri  de 
perfecţionare/specializări/competenţe/master/doctorat; 
           ►recomandare de la ultimul loc de muncă (aceasta trebuie să cuprindă, 
în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei) sau  
copie a fişei /raportului de evaluare a performanţelor profesionale întocmită la 
ultimul loc de muncă; 
           ►planul de management în formă scrisă, din care să rezulte abilităţile 
manageriale, adaptate obiectivelor şi indicatorilor de performanţă specifici 
postului de Preşedinte Director General în sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate. 
 



*Dovada calităţii de asigurat se realizează prin modalitatea electronică 
de verificare a calităţii  de asigurat în sistemul de asigurări sociale de 
sănătate, iar în situaţia în care, în urma interogării, persoana nu apare în 
aplicaţia menţionată , se realizează printr -un document justificativ - 
adeverinţă, conform art.12 din Ordinul Preşedintelui CNAS nr.581/2014 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor  
justificative  privind dobândirea calităţii de asigurat 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus (cu excepţia celor pentru 
care se solicită copii legalizate) se prezintă însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către 
secretarul comisiei de concurs. 

Condiţiile pe care, obligatoriu, le va îndeplini persoana care va 
promova concursul pentru ocuparea postului de preşedinte - director 
general în cadrul casei de asigurări de sănătate, sunt prevăzute la art.5 şi 
art.6 din Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 799/2015, respectiv : 

a.  nu sunt asociaţi/acţionari ai furnizorilor de servicii medicale, 
medicamente şi dispozitive medicale, precum şi titulari ai contractelor de 
furnizare de astfel de servicii cu casele de asigurări. 

b.  se suspendă de drept din  funcţiile deţinute anterior,  cu  excepţia  
funcţiilor  didactice din învăţământul superior, 

c.  nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministerului 
Sănătăţii, direcţiilor de sănătate publică, furnizorilor de servicii medicale din 
sistemul de asigurări sociale de sănătate ale căror servicii se decontează din 
Fondul naţional unic de asigurări  sociale .de sănătate (F.N.UA.S.S.), unităţilor 
sanitare, cabinetelor medicale, funcţii  alese sau numite în cadrul Colegiului 
Medicilor din România, colegiilor judeţene ale medicilor, respectiv al 
municipiului Bucureşti, în cadrul Colegiului Medicilor Dentişti din România, 
colegiilor judeţene ale medicilor dentişti, respectiv  al municipiului Bucureşti, 
în cadrul Colegiului Farmaciştilor din România, colegiilor judeţene ale 
farmaciştilor, respectiv al municipiului Bucureşti, organizaţiilor centrale şi 
locale ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 
Medicali din România, organizaţiilor centrale şi locale ale Ordinului 
Biochimiştilor , Biologilor şi Chimiştilor sau funcţii în cadrul societăţilor 
comerciale cu profil de asigurări,  farmaceutic ori de aparatură medicală, 
organizaţiilor sindicale sau organizaţiilor  patronale. 
 


