
 

CAS OLT 
 

               

Nr. 14878 / 20.05.2021 

 

 A N U N Ţ 
 

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE cu sediul în Bucureşti, Calea 

Călăraşilor nr. 248, bl. S19, sector 3, organizează concurs în data de 16 iunie 2021, ora 10,00, 

pentru ocuparea funcției vacante de Director General  la C.A.S. Olt. 

 Termenul limită de depunere a dosarelor este data de 04.06.2021 (inclusiv), până la                 

ora 14,30, la sediul C.N.A.S. – Cabinet Preşedinte, Calea Călăraşilor nr. 248 bl. S19, sector 3, 

Bucureşti. 

 Pe data de 09.06.2021 se vor afişa rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pe baza 

îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.  

Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se depun la C.N.A.S. – 

Cabinet Preşedinte până la data de 10.06.2021 inclusiv, se soluţionează şi afişează la sediul 

C.N.A.S. în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. 

Concursul constă într-o probă scrisă ce se va desfășura în data de 16.06.2021, începând 

cu ora 10,00 și interviu ce se va desfăşura în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data 

susţinerii probei scrise în condițiile H.G. nr. 286/2011. 

Proba scrisă se va desfășura la Amfiteatrul Spitalului Universitar de Urgență 

București din Splaiul Independenței 169, București 050098, având în vedere contextul generat 

de evoluția situației epidemiologice actuale, determinată de răspândirea coronavirusului                  

SARS-CoV-2.  

Proba scrisă se susţine din bibliografia stabilită. 

 Proba interviu se va susține la sediul C.N.A.S. din București, Calea Călărașilor                 

nr. 248, bl. S19, sector 3. 

Interviul constă în testarea, pe baza unui plan de interviu, a cunoştinţelor teoretice, practice 

şi a abilităţilor/competenţelor manageriale, cu respectarea H.G. nr. 286/2011 și Ordinul 

Președintelui C.N.A.S. nr. 973/2020. 

Planul de management ce va fi prezentat în cadrul interviului, va fi depus în formă scrisă 

odată cu dosarul de înscriere la concurs. Planul de management va fi elaborat pentru perioada 

mandatului, luând în calcul indicatorii pentru un an bugetar.  

Condiţiile de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 4 alin. (2), art. 5 şi art. 6 din 

Anexa la Ordinul Preşedintelui C.N.A.S. nr. 973/2020. 

 Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs, actele necesare 

înscrierii şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul C.N.A.S., respectiv la sediul C.A.S. 

Olt, unde acestea sunt afişate, pe pagina de internet a C.N.A.S., respectiv a C.A.S. Olt la rubrica 

„Posturi vacante și concursuri”, precum şi la Direcţia Resurse Umane, Salarizare şi Evaluare 

Personal a C.N.A.S., telefon 0372309240. Persoana de contact este domnul Cătălin Cîrstea, 

consilier grad profesional superior, DRUSEP, adresa de email catalin.cirstea@casan.ro.  
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