
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A N U N Ţ 
 

În conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ şi H.G. nr. 

611/2018 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici, cu modificările şi completările ulterioare, 

Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi organizează  în data de 9 martie 2022 ora 11,00 

examen pentru promovarea în gradul imediat superior celui deţinut, pentru doi funcţionari publici 

încadrati la CAS Galati care îndeplinesc  cumulativ condiţiile prevăzute de art.479, alin.1 din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ , respectiv: 

    a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

    b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 

ultimii 2 ani calendaristici; 

   c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului 

cod. 

Conform prevederilor H.G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare precizăm 

următoarele: 

1. Condiţiile de desfăşurare a examenului : 

 

• data până la care se pot depune cererile de înscriere : până la data de 28.02.2022 la 

secretariatul instituţiei ; 

• în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a 

dosarelor, respectiv până în data de 04.03.2022 comisia de examinare va verifica 

condiţiile de îndeplinire a condiţiilor şi va afişa la avizier lista funcţionarilor publici care 

pot participa la examen , cu menţiunea “admis“  sau“ respins“. 

• Proba scrisă se va desfăşura în data de 9.03.2022 ora 1100 la sediul Casei de Asigurări 

de Sănătate Galati din str.Mihai Bravu nr.42, sala de consiliu. 

• Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi tematicii de examen, 

astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului, în concordanţă cu 

specialitatea în care funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea, respectiv cu studiile 

absolvite. 
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• Interviul se va desfăşura în maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, 

respectiv în data de 11.03.2022 ora 1100 la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Galati 

din str.Mihai Bravu nr.42 , sala de consiliu. 

• Ambele probe ale examenului se notează cu puncte de la 1 la 100. 

• Promovarea fiecărei probe se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 de 

puncte pentru fiecare probă. 

• Punctajul final necesar pentru promovarea concursului este de minim 100 de puncte şi se 

obţine prin cumularea punctajului obţinut la fiecare dintre cele două probe : scris şi 

interviu. 

• Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului. 

• Punctajele obţinute cu menţiunea “admis“  sau“ respins“ se comunică prin afişare la 

avizierul instituţiei, în maxim 3 zile de la susţinerea interviului. 

• Funcţionarul public nemulţumit de rezultatul examenului de promovare în grad 

profesional se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. 

• Funcţionarii publici declaraţi respinşi se pot prezenta la următorul examen de promovare 

în grad profesional organizat de CAS Galati. 

2. Condiţiile de participare la examen  : 

- Pot participa  funcţionarii publici încadraţi la CAS Galati care  îndeplinesc cumulativ 

condiţiile prevăzute de art.479 alin.1 OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ    

Aceştia trebuie să prezinte până pe data de 28.02.2022 următoarele : 

- adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii 

în gradul   profesional din care se promovează; 

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din 

ultimii 2 ani; 

- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 a H.G.nr.611/2008 

3. Bibliografia şi tematica sunt stabilite în anexele alăturate. 

4. Alte menţiuni : 

- Examenul se va desfăşura cu respectarea Hotărârii Guvernului nr.611/2008, pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 

cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Examenul constă în 3 etape : verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere, proba 

scrisă şi interviul. 

 

 



 

 

Bibliografie / Tematica: 

Tematica si bibliografie pentru ID 441638  -  examen de promovare  în grad profesional 

pentru compartimentul  achizitii publice, logistica si patrimoniu 

 

1. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ - Tematica: partea a VI-a -titlul II 

2. HG 123/2002 pentru aprobarea NM de aplicare a L 544/2001 privind liberul acces la informatiile 

de interes public- Tematica:  integral 

3. Legea Arhivelor Naţionale nr.16/1996 cu modificările şi completările ulterioare şi  

Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de arhivă;- 

Tematica:  integral 

4. Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor  

            Tematica : a. Angajarea cheltuielilor, b. Lichidarea cheltuielilor, c.Ordonantarea cheltuielilor 

 

Tematica si bibliografie pentru ID 441637 - examen de promovare  în grad profesional 

pentru serviciul evidenta asigurati, carduri si concedii medicale 

 

     1.   OUG 57/2019 privind Codul Administrativ - Tematica: partea a VI-a -titlul II 

     2.   OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate-  

           Tematica: integral 

3.  Ordin 15/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a  

Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 

Tematica: integral 

4.  Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii 

 Tematica: Titlul VIII – art 222, 223, 224, 225   ; Titlul IX – integral 

5. Ordin 559 / 2006 privind aprobarea caracteristicilor tehnice si a modalitatilor de eliberare si 

utilizare ale cardului european de asigurari sociale de sanatate   

Tematica - integral 
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