
 
 

Nr.  30639 /  22.11.2021 

 

 

Rezultatul probei interviu din data de 19.11.2021 

 

Lista cuprinzând rezultatele obținute de candidați la proba interviu a 

concursului de recrurate organizat de Casa de Asigurări de Sănătate Brăila în 

data de 12.11.2021, pentru ocuparea a 9 posturi de funcții publice de execuție 

vacante 

 

 

Având în vedere prevederile art.62 alin. (1) și alin.(3) din H.G. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 618 alin. 

(13) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

 Comisia de concurs comunică următoarele rezultate la proba interviu: 
Nr. 

crt. 

ID POST ID  

CONCURENT 

 

Punctaj 

proba 

interviu 

Rezultat 

proba 

interviu 

1. 1 post  inspector, gr.superior 

Id 388938 

Serviciul buget, financiar, contabilitate 

ID 28124  

57,67 puncte 

ADMIS 

2. ID 28570 74,00   puncte ADMIS 

3. ID 28554b  

57,00 puncte 

ADMIS 

4. 1 post consilier gr.asistent Id 451829 

Serviciul buget, financiar, contabilitate 

 

ID 27981 

 

73,00 puncte 

ADMIS 

5. 1 post consilier, gr.superior 

Id 388964  

Compartiment evidență carduri și 

concedii medicale 

 

ID 28119 

 

54,00 puncte 

ADMIS 

6. 1 post referent, gr.superior 

Id 388939  

Compartiment evidență carduri și 

concedii medicale 

 

ID 27833  

 

61,67 puncte 

ADMIS 

7. 1 post referent, gr.superior Id 452133   

Compartiment achiziții publice 

 

ID 27887 

 

84.33 puncte 

ADMIS 

8. 1 post inspector , gr.principal Id 388940 

Compartimentul analiză cereri Și 

eliberare decizii îngrijiri la domiciliu și 

dispozitive medicale 

ID 28118  

85,67 puncte 

ADMIS 

9. ID 28565 53,67 puncte ADMIS 

10. ID 28551  

54,67 puncte 

ADMIS 



11. 1 post inspector, gr.superior Id 388972  

Serviciul juridic, contencios, relații 

publice și purtător de cuvânt și resurse 

umane 

 

ID 28564 

 

36,00 puncte 

 

RESPINS 

 

  Conform art.618 alin.(14) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, promovarea probei interviu 

se face ca urmare a obținerii punctajului minim de 50 de puncte. 

  Depunerea contestațiilor se poate face în termnen de 24 de ore de la data 

afișării, conform art.63 din HG nr.611/2008, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și art .618 alin. (16) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Afișat la sediul  C.A.S. Brăila și pe site C.A.S.Braila , astăzi  22.11.2021 ora 9.45 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Secretar  comisie supleant -        Vasile Lenuța – consilier, gr asistent 

 

 


