
 
    

Anexa la Anunţul de concurs nr. 39905/23.05.2018 

 

 
  MEDIC ŞEF – Cabinet Medical 

   
 
    Condiţii specifice: 

 
I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de instituţii 

acreditate de Ministerul Educaţiei, în: 

 ramura de ştiinţă medicină – domeniul de licenţă sănătate – specializarea medicină; 

 ramura de ştiinţă medicină dentară – domeniul de licenţă sănătate – specializarea 
medicină dentară; 

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică eliminatorie); 
III. aviz ORNISS / autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut 

pentru post, specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după concurs, 
numirea în funcţie fiind condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces se comunică 
fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere. 
 
 
 

 Bibliografie 

1. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

2. Hotărârea Guvernului nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 
nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

4. Ordinul comun ministrul justiţiei şi ministrul sănătăţii nr. 429/C-125/2012 privind asigurarea 
asistenţei medicale persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor; 

5. Hotărârea de Guvern nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2018 – 2019;  

6. Ordinul  ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
nr. 397/836/2018 - Partea I privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 



 
2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2018 - 2019, cu modificările şi completările ulterioare;   

7. Ordinul nr.1447/M.150/157/3961/C/15771/703/264/1249/2017 privind aprobarea Normelor 
proprii de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea 
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării 
asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017, adaptate la specificul organizării 
asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, 
ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile 
contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei 
Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care 
aparţin acestei reţele;  

8. Legea  nr. 46/2003  - Legea drepturilor pacientului, cu modificările şi completările ulterioare; 
9. Ordinul  ministrului sănătăţii nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 

drepturilor pacientului nr. 46/2003; 
10. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
11. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice; 
12. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
13. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 

personalului din sistemul administraţiei penitenciare; 
 
 
 

 Tematică 

1. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările 
ulterioare - art. 19, art. 22, art. 23, art.41, art.43 - 44, art. 52- 55, art. 71 - 73, art. 101, art. 
115, art.156, art.157; 

2. Hotărârea Guvernului nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 
nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare  -  
titlul II, titlul III : cap. II  – art. 22, art. 24 - 26, art.34, art. 40, art. 41 şi cap. IV - art. 101, 
art.106, art. 107, art. 113, art. 116, art.119, art. 121, art. 122, art. 150, art. 152 – 166; 

 

 



 
 

3. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare – titlul III – Cap. VI – art.88 – 89, titlul VIII - Cap I – VI, titlul XII, titlul 
XIII, titlul XV şi titlul XVI; 

4. Ordinul comun ministrul justiţiei şi ministrul sănătăţii nr. 429/C-125/2012 privind asigurarea 
asistenţei medicale persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor - integral; 

5. Hotărârea de Guvern nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2018 – 2019 - Anexa 2 – cap. I, cap. IV;  

6. Ordinul  ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
nr. 397/836/2018 - Partea I privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 
2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2018 - 2019, cu modificările şi completările ulterioare - Anexa 1;  

7. Ordinul nr.1447/M.150/157/3961/C/15771/703/264/1249/2017 din 19 decembrie 2017 
privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 
161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017, 
adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi 
instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii 
judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a 
Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de 
servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele – integral; 

8. Legea  nr. 46/2003  - Legea drepturilor pacientului, cu modificările şi completările ulterioare 
- integral; 

9. Ordinul  ministrului sănătăţii nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 
drepturilor pacientului nr. 46/2003 - integral; 

10. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare - integral; 

11. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităţilor publice - integral; 

12. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral; 

13. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 
personalului din sistemul administraţiei penitenciare - integral; 

 



 
 

   Probele de concurs: 

a) interviul psihoprofesional; 
b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului (se va desfăşura 

conform Metodologiei aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale 
a Penitenciarelor nr. 627/2010 – Anexa 11, nivel I, are caracter eliminatoriu, se evaluează 
cu "admis"/"respins" iar rezultatele nu pot fi contestate); 

c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice. 
 
 


