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A N U N Ţ  

  Casa de Asigurări de Sănătate Olt organizează examen de promovare a funcţionarilor publici în 

grad profesional imediat superior celui deținut, respectiv Consilier clasa I gradul profesional 

superior – Compartiment Concedii Medicale din cadrul Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate și 

Concedii Medicale, în data de 19 decembrie 2019 (proba scrisă), la sediul Casei de Asigurări de Sănătate 

Olt, str. Aleea Muncii, nr. 1-3, ora 10
00

.   

  Examenul va consta în: 

 selecţia dosarelor de înscriere : - în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la  

                 data expirării termenului de depunere a dosarelor 

 proba scrisă  :                   - în data de 19.12.2019, ora 10
00

 

 interviul  :              - în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data  

                                                         susținerii probei scrise, 

probe care se vor susţine la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Olt, Slatina, str. Aleea Muncii         

nr. 1-3. 

  Condiţii de participare la examen: 

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, 

funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

    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 în 

care funcționarul public s-a aflat în activitate; 

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

      Dosarele de participare la examen se vor depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la 

data afişării anunţului privind organizarea examenului la sediul C.A.S. Olt şi pe pagina de internet a 

instituţiei şi vor conţine în mod obligatoriu: 

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de Compartimentul  Resurse Umane, Salarizare, 

Evaluare Personal în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani  în care 

funcționarul public s-a aflat în activitate; 

c) formularul de înscriere (se procură de la Compartimentul  R.U.S.E.P.). 

 Bibliografia este afişată la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Olt, Slatina, str. Aleea Muncii,                    

nr. 1-3. 

 Formularul de înscriere (Anexa nr. 3) se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de 

examen.    

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane Salarizare Evaluare Personal 

din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Olt, Slatina, str. Aleea Muncii, nr.1-3, telefon 0372756673, 

fax 0372877480, e-mail cru.casot@gmail.com, persoana de contact – Oprescu Alexandrina, Consilier 

clasa I grad profesional superior. 

  Afişat astăzi, 19.11.2019, la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Olt, avizier. 
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- Constituția României – republicată; 

- PARTEA a VI-a, TITLUL II - Statutul funcționarilor publici din O.U.G.                           

nr. 57/2019 privind Codul administrativ (Monitorul Oficial nr. 555/05.07.2019),                

cu completările ulterioare; 

- TITLUL VIII - Asigurările sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată (Monitorul Oficial nr. 652/28.08.2015), 

cu completările şi modificările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de 

sănătate (Monitorul Oficial nr. 1074/29.12.2005), cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinul MS/CNAS nr. 15/2018/1311/2017 din 05.01.2018 pentru aprobarea 

Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (Monitorul Oficial nr. 31/ 

12.01.2018), cu modificările și completările ulterioare. 
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ATRIBUȚIILE 
prevăzute în fișa postului funcției publice de execuție de Consilier clasa I 

gradul profesional superior – Compartiment Concedii Medicale din cadrul 

Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate și Concedii Medicale 

 
 

1. analizeaza cererea privind solicitarea depusă de angajatori la casa de asigurari de 

sanatate privind restituirea concediilor medicale a caror suma platita depaseste 

nivelul contributiei datorate la FNUASS; 

2. verifică certificatele medicale, corectitudinea sumelor solicitate la plată, 

respectarea tuturor cerintelor legale necesare decontarii lor din FNUASS; 

3. intocmeşte si transmite notificări catre angajatori privind corectarea erorilor 

constatate în urma verificării documentatiei specifice restituirii sumelor de la 

C.A.S. Olt; 

4. dupa remedierea erorilor si depunerea declaratiilor rectificative  intocmeste 

referatul de propunere spre aprobare a cererii de restituire sau, dupa caz, de 

respingere cu motivarea acesteia catre solicitanti. 

5. asigură parcurgerea fazelor de lichidare şi ordonaţare a cheltuielilor şi 

certificarea acestora, verifică realitatea sumelor datorate si a condiţiilor de 

exigibilitate, confirmă parcurgerea fazelor prin aplicarea ştampilei „Certificat în 

privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii” si „Bun de Plată”; 

6. pe baza documentelor justificative intocmeste ordonantarea de plata;  

7. organizează şi gestionează baza de date privind evidenţa dosarelor primite, 

operandu-le ca solutionate, sau in curs de verificare si notificate in modulul SIUI-

concedii medicale al CAS Olt; 

8. elibereaza adeverinte pentru beneficiarii de concedii si indemnizatii medicale; 

9. prelucreaza lunar datele primite de la ANAF privind Declaratia 112 obligaţiile de 

plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit si evidenţa nominală a persoanelor 

asigurate, din care se preiau datele privind evidenta nominala a asiguratilor care 

au beneficiat de concediu medical; 

10. asigura informarea permanentă ce decurge din aplicarea legislaţiei in domeniu; 

11. participa la stabilirea necesarului de credite până la data de 20 ale lunii curente 

pentru luna următoare si a graficului plăţilor catre Trezorerie; 

12. informeaza lunar asupra situatiei execuţiei bugetare, necesarului de credite 

bugetare pentru efectuarea plăţilor, a propunerii de virare între subdiviziuni 

(cu/fara echilibrare), necesarul suplimentar de credite, însoţit de note justificative 

de motivarea oportunităţii si necesităţii operatiunii; 

13. participa la elaborarea raportului periodic de activitate al compartimenului şi 
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planului de activitate pentru anul următor, evaluând, măsurând şi înregistrând în 

permanenţă rezultatele, prin compararea cu obiectivele, identifică abaterile, 

propune aplicarea de măsuri corective, etc; 

14. furnizează datele necesare fundamentarii veniturilor proiectului de buget anual, 

proiectiei acestuia in urmatorii ani, conform precizărilor C.N.A.S.;  

15. aplică măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu 

caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, 

modificării,dezvăluirii, accesului neautorizat; 

16. păstrează confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor care constituie secret de 

serviciu şi nu pot fi date publicităţii potrivit legislaţiei – Legea nr. 677/2001; 

17. urmăreşte remedierea disfunctionalitatilor programului SIUI, postarea lor 

operativă pe site-ul de specialitate, raportarea operativa catre CNAS dupa caz, 

impreuna cu Compartiment IT;  

18. participa la arhivarea corecta a documentelor ce urmeaza sa fie inaintate arhivei 

institutiei; 

19. respecta normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege; 

20. pastreaza secretul de serviciu, confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile 

documentele de care ia act in exercitarea functiei publice, cu exceptia informatiilor 

de interes public; 

21. respecta termenele stabilite pentru rezolvarea lucrarilor repartizate; 

22. participa la programele de perfectionare profesionala. 

23. respecta intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al 

incompatibilitatilor, stabilite de lege. 

24. indeplineste cu profesionalism, impartialitate si in conformitate cu legea, 

indatoririle de serviciu. 

25. răspunde disciplinar, contraventional, civil şi penal, pentru incalcarea 

indatoririlor de serviciu.  

26. indeplineşte orice  alte atributii stabilitede sefii ierarhici sau de conducerea CAS 

Olt. 

27. respectă prevederile R.O.I. şi R.O.F. 

28. respecta Normele de Protectia Muncii si PSI. 
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