
ANUNT 
 
 In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, si HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Casa de Asigurari de Sanatate Maramures organizeaza  examen 
de promovarea in gradul profesional imediat superior a functionarilor publici din cadrul 
institutiei. 
 Functiile publice pentru care se organizeaza examenul sunt: 

- Consilier clasa I principal din cadrul Compartimentului Control, grad profesional 
dupa promovare superior; 

- Consilier clasa I principal din cadrul Biroului Concedii Medicale, grad profesional 
dupa promovare,superior. 

Examenul va avea loc  la sediul CAS Maramures, astfel: 
- in data de 07.02.2022, ora  10,00 - proba scrisa,  
- in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise – 

proba interviu. 
Conditiile de participare : 
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 performanţelor individuale 

în ultimii 2 ani de activitate; 
c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Dosarele de concurs  vor fi depuse pana in data de 25.01.2022 (inclusiv) si contin 

in mod obligatoriu: 
a) adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii 

vechimii in gradul profesional din care se promoveaza; 
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din 

ultimii 2 ani de activitate;  
c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării 

situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă 
acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată; 

d) formularul de inscriere. 
Bibliografia este atasata prezentului anunt iar informatii suplimentare pot fi solicitate  

de la Compartimentul RUSEP  al CAS Maramures. 
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