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A N U N Ț 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Regulamentul - cadru privind stabilitatea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 

contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Casa Județeană de Asigurări de 

Sănătate Constanța, cu sediul în Constanța, bdul Mamaia, nr. 57, organizează concurs pentru 

ocuparea unui post contractual vacant de șofer I la Compartimentul Achiziții Publice, Logistică și 

Patrimoniu din cadrul Direcției Economice. 

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 

 

Concursul constă în susținerea următoarelor probe, la sediul Casei Județeană de Asigurări de 

Sănătate Constanța din bd. Mamaia nr.57: 

1. proba scrisă în data de 25 octombrie 2021 ora 10,00 

2. proba interviu în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise 

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul CAS Constanţa în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data publicării, respectiv în perioada  04.10.2021 – 15.10.2021. 

 

Condiții generale de participare prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 

286/2011: 

 

a) are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta minima, reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medical de families au de unitățile sanitare abilitate; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz de vechime sau alte condiții specific potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost comdamnat definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului 

ori contra autorității, de seviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de 

fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; 

 

Condiţii specifice de participare:  
 

a) Permis de conducere categoria B  

b) Vechime minima în activitate (șofer) 1 an 

c) Studii generale/medii 

C.N.A.S.
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Documente necesare înscrierii la concurs 
 

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare;  

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;  

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau 

în specialitatea studiilor, în copie;  

5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;  

6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 

sanitare abilitate;  

7. curriculum vitae;  
 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.  

În cazul documentului prevăzut la punctul 5, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, 

care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are 

obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la 

data desfăşurării primei probe a concursului.   

Actele prevăzute la punctele 2,3,4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea.  

 

Formularul de înscriere prevăzut în anexa 1 se pune la dispoziția candidaților de către 

Serviciul Juridic Contencios, Resurse Umane, Relații Publice din cadrul CAS Constanța și pe pagina 

de internet a CAS Constanța la rubrica” Posturi vacante”. 

 

Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii, 

bibliografia, precum și alte date necesare desfașurării concursului se pot obține la sediul CAS 

Constanța, unde acestea vor fi afișate, pe pagina de internet a instituției www.cas.cnas.ro/casct, 

precum și la Serviciul Juridic, Contencios, Resurse Umane, Relații Publice al CAS Constanța, 

telefon 0372.825.918 și email resumane@casct.ro 

 

 

BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ CONCURS 

 

Pentru postul de șofer – Compartimentul Achiziții Publice, Logistică și Patrimoniu din 

cadrul Direcției Economice 

 

1. Constituția României, republicată; 

Tematica: Titlul I – Principiile generale; Titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle 

fundamentale (Dispoziții generale, Drepturi și libertățile fundamentale, îndatoririle fundamentale, 

Îndatoririle fundamentale, Avocatul Poporului); 

2. O.U.G. nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare; 

Tematica: Titlul III ale părții a VI- a din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare - integral; 

3. Ordonanța de urgență a Guvernului nt. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
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Tematica: Capitolul I – Dispoziții generale, Capitolul V – Reguli de circulație, Capitolul VII – 

Răspunderea contravențională  

4. Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu 

modificările și completările ulterioare 

Tematica: Capitolul I – Dispoziții generale, Capitolul IV – Semnalizarea rutieră 

5. H.G. nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Sănătate, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Tematica: Capitolul VI – Atribuțiile organelor de conducere ale caselor de asigurări; Capitolul VIII 

– Managementul raporturilor de muncă și al raporturilor de serviciu; Capitolul IX –Incompatibilități 

și conflicte de interese. 

 

 

Afișat astăzi, 01 octombrie 2021 
 

 

Director general 

Luminița Nagy 

 


