
 
 

       
                                                                                         

                                                                                        

 

 

 

 

A N U N T 
 
 

 
           Casa de Asigurari de Sanatate Ilfov anunta organizarea examenului de promovare in grad 
a salariatului incadrat cu contract individual de munca, care  indeplineste criteriile prevazute in HG 
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor 
de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar platit din fonduri publice. 
             Examenul va avea loc in data de 16.11.2022, ora 10.00 proba scrisa, la sediul C.A.S.Ilfov,  
sr. Aviator Popisteanu nr. 46, sector 1. 
In vederea participarii la examen, candidatii vor depune urmatoarele documente :  

- cererea de inscriere la examenul de promovare in grad a salariatului incadrat cu contract 
individual de munca;  

- adeverinta de vechime  ; 
- Copie de pe rapoartele de evaluare din ultimii 3 ani. 

Dosarul de examen va fi depus in termen de 5 zile lucratoare, respectiv pana in data de 09.11.2022, 
ora 16,00, la secretarul comisiei de examen. 
 
Bibliografie :  
1.Legea nr. 95/14.04.2006 din 14 aprilie 2006    *** Republicată - privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificarile si completarile ulterioare  ; 
2.Legea nr.202/2002 din 19 aprilie 2002    *** Republicată - privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi, cu modificarile si completarile ulterioare 
3.Ordinul MS/CNAS. 1068/627/2021 in 29 iunie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 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 2021 – 2022, cu modificarile si completarile ulterioare 
4.H.G.  nr. 696/2021 din 26 iunie 2021 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 2021 – 
2022, cu modificarile si completarile ulterioare 
5. OUG 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
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