
 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE HARGHITA 

 
Nr. 31466/05.11.2021 
 

Borderou cu rezultatele selecției dosarelor depuse pentru concursul din data de 17.11.2021 în 
vederea ocupării funcție publice de execuție vacante de consilier clasa I,  grad profesional superior în 
cadrul Direcției Economice - Compartiment Evidență Asigurați, Carduri și Concedii Medicale (IdPost 
388005): 

 
Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului la 

înscriere la concurs (cod canditat) 
Rezultatul selecției dosarelor 

Admis/Respins 
1. 29789 Admis 

 
Borderou cu rezultatele selecției dosarelor depuse pentru concursul din data de 17.11.2021 în 

vederea ocupării funcție publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional superior în 
cadrul Direcției Relații Contractuale- Compartiment Decontare Servicii Medicale (IdPost 448928): 

 
Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului la 

înscriere la concurs (cod canditat) 
Rezultatul selecției dosarelor 

Admis/Respins 
1.  30427 Admis 
2.  30428 Admis 
3.  30962 Admis 

 
Afișarea rezultatelor obținute la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de 

înregistrare atribuit dosarului de inscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 67 
din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici. 
 

În conformitate cu H.G. nr. 1.161/2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la 
Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021  privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 
acesteia pentru  prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, alin.(4) „Accesul 
persoanelor, cu excepţia angajaţilor, a participanţilor în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, 
contravenţionale, administrativ-jurisdicţionale şi a celor administrative din motive de ordine şi 
siguranţă publică, a persoanelor care necesită servicii medicale şi prestaţii sociale, precum şi a 
persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin, în 
incintele instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatoriilor economici cu 
capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 
şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă 
rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 
72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul 
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15a zi 
şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2." 
 În conformitate cu H.G. nr. 1.130/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1.090/2021  privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data 
de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea  şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 14 alin. (1) „Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul 
SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul  certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind 
COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind 
adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi 
acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 pentru a facilita libera 
circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.” 
 

Afișat astazi, 05.11.2021, ora 14 la sediul CAS Harghita și pe pagina de internet a CAS Harghita 
la rubrica „Posturi vacante” 

COMISIA DE CONCURS 


