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ANUNŢ 

 
                           Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti 

         Organizează – în data de 13.01.2020,  examen de promovare în grad profesional 

superior pentru personalul de execuție-relație contractuală care îndeplinește condiţiile în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017, OUG nr.57/2019 privind-Codul 

Administrativ și HG nr. 286/2011, completată prin HG nr.1027/2014) : 

        Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat 

superior celui deţinut, personalul-relație contractuală trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiţii: 

         - minim 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează; 

        - calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin 

de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate; 

        - nu au sancţiune disciplinară neradiată în condițiile OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

        - referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul instituţiei 

publice, depus până în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, anterior organizării examenului 

de promovare în grad profesional, la Serviciul Resurse Umane Salarizare; 

          Examenul se va desfăşura  scris, anticipat de selecţia de dosare de înscriere 

       Conținutul dosarului de înscriere : 

a) opis documente înscriere la examenul de promovare în grad profesional; 

b)  referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic și aprobat de Președintele Director 

General; 

c) cererea de înscriere la examen, adresată conducătorului instituției;  

d) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse Umane 

Salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

și prin care se adeverește că nu are o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii; 

e) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 

3 ani de activitate; 

        Eamenul de promovare a personalului contractual constă în susţinerea unei probe scris. 

        Bibliografia pentru examen este prezentată în anexă. 

        Condițiile de desfășurare a examenului: 

a)  Dosarul de examen și cererea de înscriere se va depune de către candidaţi  până pe data 

de 31.12.2019, (inclusiv) la secretarul comisiei de examinare. 

 



b) Selecția dosarelor are loc în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de 

depunere a dosarelor, respectiv până la data de 07.01.2020, (inclusiv), pe baza îndeplinirii 

condițiilor de participare la examen. 

c) Proba scrisă: se va desfășura în data de 13.01.2020, ora 10:00 la CASMB, Soseaua 

București-Ploiești nr.7, Sector 1-  la etajul 5, Biroul Purtătorului de Cuvânt. 

d) După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor și proba scrisă, candidaţii 

nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 

rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, sub 

sancţiunea decăderii din acest drept. 

e) Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a 

concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum 2 zile 

lucrătoare de la data susținerii ultimei probe, prin specificarea punctajului final al fiecărui 

candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins". 
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