CASA DE ASIGURARI DE SANATATE DOLJ
Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.8
Telefon: 0251-406666 Fax:0251-406349

CAS DOLJ

e-mail: resurse@casdj.ro
http:// cas.cnas.ro/casdj/

NR 13466/03.11.2021

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE RECRUTARE
ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A PATRU FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE
DIN CADRUL CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE DOLJ
15.11.2021
Functia publica
Nr.
crt.
1
2
3
4
1
2
3

Consilier, clasa I, grad
profesional superior

Consilier, clasa I, grad
profesional superior

Directie /Serviciu
Compartiment

Direcţia Economică Serviciul Buget
Financiar Contabilitate

Direcţia EconomicăCompartimentul
Logistică şi Patrimoniu

Numarul de
inregistrare atribuit
dosarului de
inscriere la concurs*
39317
40078
40431
40483
39811
39926
40532

Rezultatul
probei de
selectie a
dosarelor
Admis
Admis
Admis
Admis
Admis
Admis
Admis

Motivul respingerii dosarului

1
2
3
4

Direcţia EconomicăServiciul Evidenţă
Asiguraţi Carduri şi
Concedii Medicale

39016
39317
39482
39811

Admis
Admis
Admis
Admis

5

39817

Respins

6

40078

Admis

7

40104

Admis

8

40308

Admis

9

40532

Admis

38921

Admis

1

Inspector, clasa I, grad
profesional superior

Consilier, clasa I, grad
profesional superior

Directia Medic SefServiciul Medical

Nu face dovada indeplinirii conditiei
de participare Nu indeplineste
conditiile de studii in specialitatea
studiilor necesare ocuparii functiei
publice de executie prevazute in
Anuntul
nr
19621/17.09.2021
respectiv in domeniul stiintelor
sociale , ramura de stiinte
juridice/ştiinţe administrative/ ştiinţe
economice in conformitate cu
art.465 alin(1) lit f din OUG 57/2019

MENTIUNE

* Conform art. 67^1 din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare: Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele
concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de
înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.
În temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (2^1) din H.G. nr.611/2008 cu modificările si completările ulterioare, candidatii care îndeplinesc conditiile de
participare pentru ocuparea mai multor functii de executie si care au fost declarati “Admis” la selectia dosarelor pentru doua sau mai multe functii
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publice solicitate au obligatia de a opta pentru functia publică pentru care doresc să sustină proba scrisă la momentul apelului nominal al
candidatilor potrivit prevederilor art.53, alin. (2), din actul normativ mentionat anterior.
Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie în termen de 24 de ore de la afisare, conform art. 63 din Hotărârea
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările si completările
ulterioare, care se depune la registratura CAS Dolj Str. 1 Decembrie 1918 nr.8, Craiova Jud Dolj

Candidatii declarati “Admis” vor sustine proba scrisă în data de 15 noiembrie 2021, ora 10.00, la sediul CAS Dolj
Pe tot parcursul procesului de organizare şi desfăşurare a concursului se permite accesul, în incinta institutiei publice numai candidatilor care
prezinta
 dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau
 rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
 rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore sau
 dovada ca se afla perioada cuprinsă între a 15-a zi si a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Accesul în cadrul institutiei , precum si celelalte formalităti necesare desfăsurării concursului se vor efectua între orele 9.00-9.30.Accesul în sala de
concurs se va efectua începând cu ora 9.30, când vor fi demarate procedurile de control de securitate, de verificare si identificare a participantilor la
concurs si anume: se face apelul candidatilor, în vederea îndeplinirii formalitătilor prealabile, respectiv verificarea identitătii. Verificarea identităţii
candidaţilor se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii..
Candidatii care nu sunt prezenti la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identitătii până la ora 10.00 sunt considerati
absenti.

Afişat azi, 03.11.2021, ora 12,00 la sediul Casei de Asigurari de Sanatate Dolj si pe pagina de internet a institutiei http://cas.cnas.ro/casdj/ la
sectiunea <Posturi vacante

Secretar comisie concurs
Oprea Anisoara Vasilica

3

