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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 

principal – Compartiment Logistică și Patrimoniu, în data de 15 iulie 2020 (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 15.07.2020 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 de 

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, 12.06.2020, 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.G. nr. 81/28.08.2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituţiilor publice (Monitorul Oficial nr. 624/31.08.2003),                          

cu completările şi modificările ulterioare; 

- Ordinul M.E.F. nr. 3471/25.11.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice (Monitorul Oficial nr. 835/11.12.2008), cu completările 

ulterioare; 

- Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată (Monitorul Oficial nr. 293/ 

22.04.2014). 
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ATRIBUȚIILE 
prevăzute în fișa postului funcției publice de execuție de Consilier clasa I 

gradul profesional principal – Compartiment Logistică și Patrimoniu 
 

 

1. Răspunde de conducerea evidentei tehnico-operative si de gestiune a institutiei, prin utlizarea 

programului informatic ERP – modul gestiune mijloace fixe si modul de gestiune magazie materiale 

si formulare medicale; 

2. Repartizează obiectele de inventar si mijloacele fixe pe locuri de folosinţă, urmăreşte modul de 

utilizare al bunurilor şi ia măsuri pentru utilizarea eficientă a inventarului administrativ,execută 

operaţiunile de transfer a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar între angajaţi; 

3. Propune convocarea comisiilor de specialitate pentru  trecerea în conservare, predare, preluare, 

transfer, casare  bunuri si alte operatiuni patrimoniale;  

4. Participă la efectuarea operatiunilor patrimoniale împreună cu comisiile de specialitate: transferul, 

predarea inventarierea bunurilor, reevaluarea activelor fixe corporale în scopul determinării valorii 

juste a acestora; 

5. Asigura transmiterea datelor necesare actualizarii valorilor bunurilor patrimoniului, distinct 

domeniul public si domeniul privat, pentru actualizarea datelor anexa 31 

HG 1.705/2006 deaprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si 

prin Declaraţia P 4000 Inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului, 

conform cărţilor funciare ale instituţiei;  

6. Verifică periodic situatia patrimoniului, modul de utilizare al bunurilor, propune măsurile 

administrative care se impun in functie de situatie, precum si efectuarea lucrărilor de întreţinere, 

reparaţii curente şi capitale; 

7. Răspunde de gestiunea formularelor medicale cu regim special, de receptia si eliberarea acestora, de 

intocmirea documentelor primare de gestiune prin utilizarea sistemului informatic ERP si predarea 

documentelor justificative catre contabilitate; 

8. Răspunde de gestiunea bunurilor din magazie necesare activitatii proprii (consumabile, obiecte de 

inventar, mijloace fixe, BCF-uri), de receptia si eliberarea acestora, de intocmirea documentelor 

primare de gestiune in sistem informatic ERP si predarea la finele lunii a documentelor justificative 

catre contabilitate; 

9. Asigură programul de lucru aprobat de conducere pentru functionarea magaziei unitatii in relatia cu 

furnizorii de servicii si salariatii institutiei; 

10. Inregistreaza in registrul de evidenta al numerelor activele fixe intrate in patrimoniu si ulterior in 

programul informatic ERP, distribuirea lor pe salariati, modificarea valorii de intrare, iesirea lor din 

evidenta; 

11. Eliberează bunuri din magazia instituţiei in baza referatului de necesitate aprobat de persoanele in 

drept, asigură manipularea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor; 

12. Identifica si centralizeaza necesarul de aprovizionare pe care  il  inainteaza compartimentului 

achizitii asigura verificarea cantitativa si calitativa a bunurilor(discutie cu responsabilul de logistica 

de la depozit);face punctajul lunar cu datele din evidenta contabila: intrări, eliberări şi stocuri din 

magazie; 

13. Certifica angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor administrative conform fazelor de 

executie bugetara cu pentru care este imputernicita prin decizie ALOP; 
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14. Participa la fundamentarea cheltuielilor administrative stabilite prin proiectul de buget anual, la 

proiectia lui pe urmatorii ani, precum si la rectificarea acestuia; 

15. Participa la preluarea dosarelor de arhiva ale compartimentelor pe baza de liste inventar si procese 

verbale de predare, la incarcarea si ordonarea unitatilor arhivistice in scopul predarii lor catre 

operatorul autorizat in pastrarea si depozitarea acestora;  

16. Participa la organizarea, incarcarea si transportul documentelor arhivistice selectionate pentru 

distrugere;  

in scopul predarii lor catre unitatile specializate in vederea reciclarii; 

17. Verifică şi certifică desfăşurarea serviciilor externalizate de paza, de curăţenie de întreţinere, 

igienizare şi salubritate; 

18. Propune efectuarea periodica a operatiunilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie ale sediului; 

19. Verifică furnizarea utilităţilor necesare la parametrii şi în cantităţile facturate de furnizorii de 

utilităţi;  

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

care ia act in execrcitarea functiei publice, cu exceptia informatiilor de interes public; 

21. Raspunde de reciclarea deseurilor rezultate din activitate institutiei conform prevederilor legale in 

vigoare; 

22. Propune masuri pentru  implementarea legii eficientei energetice, identifica necesarul spatiului care 

trebuie renovat anual precum si completarea cartii tehnice a constructiei; 

23. Păstrează în condiții de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter personal 

pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor sale de serviciu; 

24. Interzice în mod efectiv și împiedică accesul oricărui alt salariat la canalele de accesare a datelor 

personale disponibile pe computerul cu ajutorul căruia își desfășoară activitatea; 

25. Manipulează datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces cu cea mai mare 

precauție, atât în ceea ce privește conservarea suporturilor, cât și în depunerea lor în locurile și în 

condițiile stabilite în procedurile de lucru; 

26. Nu divulgă si nu permite nimănui să ia cunoștință de parolele și mijloacele tehnice de acces în 

sistemele informatice pe care le utilizează în efectuarea atribuțiilor de serviciu; 

27. Nu divulgă nimănui datele cu caracter personal la care are acces, cu excepția situațiilor în care 

comunicarea datelor cu caracter personal se regaseste în atribuțiile sale de serviciu sau a fost 

autorizată de către conducere; 

28. Nu copiază pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în sistemele 

informatice ale instituției, cu excepția situațiilor în care această activitate se regăsește în atribuțiile 

sale de serviciu sau a fost autorizată de către conducere; 

29. Nu transmite pe suport informatic și nici pe un altfel de suport date cu caracter personal către 

sisteme informatice care nu se află sub controlul instituției sau care sunt accesibile în afara acesteia, 

inclusiv stick-uri USB, HDD, CD, DVD, căsuțe de e-mail, foldere accesibile sau orice alt mijloc 

tehnic; 

30. Iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor, în cadrul unităţii 

respective; asigură legătura cu Arhivele Naţionale, în vederea verificării şi confirmării 

nomenclatorului, urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor; 

31.  Verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite; întocmeşte 

inventare pentru documentele fără evidenţă (anexa nr. 2 din lege), aflate în depozit; asigură evidenta 

tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidenţă curentă 

(anexa 3 din lege)  verifica legarea dosarelor cu termen de păstrare permanent, asigurându-le astfel 

împotriva degradării;  

32. Este secretarul comisiei de selecţionare şi, în această calitate, convoacă comisia în vederea analizării 

dosarelor cu termene de păstrare expirate şi care, în principiu, pot fi propuse pentru eliminare ca 

fiind nefolositoare; întocmeşte formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de către 

Arhivele Naţionale; asigură predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare;  

33. Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de 

cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;  



 

34. Pune la dispoziţie, pe bază de semnătură şi ţine evidenţa documentelor împrumutate 

compartimentelor solicitante; la restituire, verifică integritatea documentului împrumutat; după 

restituire, acestea vor fi reintegrate la fond;  

35. Organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii 

Arhivelor Naţionale, menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă; solicită conducerii 

unităţii dotarea corespunzătoare a depozitului (mobilier, rafturi, mijloace P.S.I. ş.a.): informează 

conducerea unităţii şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi 

conservare a arhivei; 

36. Pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării 

acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori; 

37. Pregăteşte documentele (cu valoare istorică) şi inventarele acestora, în vederea predării la Arhivele 

Naţionale, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale; 

38. Răspunde de evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea lor, în condiţiile 

prevederilor Legii Arhivelor Naţionale; 

39. Respectă termenele stabilite pentru rezolvarea lucrărilor repartizate; 

40. Participă la programele de perfecţionare profesională; 

41. Respectă întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor, conform legii; 

42. Indeplineşte cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea, îndatoririle de serviciu; 

43. Răspunde disciplinar, contravenţional, civil sau penal, după caz, pentru încălcarea cu vinovăţie a 

îndatoririlor de serviciu; 

44. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI; 

45. Respectă prevederile R.O.F. şi R.O.I.; 

46. Indeplineşte orice alte atribuţii stabilite de şefii ierarhici sau de conducerea C.A.S. Olt. 
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