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A N U N Ţ  
   

  În conformitate cu prevederile art. 478, art. 618 alin. (1), alin. (4) și alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare și  H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,cu completările şi modificările ulterioare, Casa de 

Asigurări de Sănătate Olt organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui 

deținut a funcționarilor publici din cadrul instituției, în data de 10 mai 2021, ora 10
00

, proba scrisă, la sediul 

instituției din Slatina, str. Aleea Muncii, nr. 1-3.  
 

  Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte: 

 Consilier clasa I gradul profesional principal – Compartiment Buget, Financiar, Contabilitate - Serviciul 

Buget, Financiar, Contabilitate și Concedii Medicale – 1 post.  
 

  Durata timpului de muncă: durată normală (8 ore/zi) 
  

  Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sunt 

cele prevăzute de art. 479 alin. (1), lit. a), lit. c), lit. d) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, respectiv: 

    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 de activitate; 

    c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completările ulterioare. 
 

      Dosarul de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut 

se depune la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Olt din Slatina, str. Aleea Muncii, nr. 1-3, în termen de              

20 de zile de la data publicării anunţului la locul de desfășurare a examenului și pe pagina de internet a Casei de 

Asigurări de Sănătate Olt, respectiv de la data de 07.04.2021 până la data de 26.04.2020 (inclusiv) și 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) adeverință eliberată de Compartimentul Resurse Umane Salarizare Evaluare Personal în vederea 

atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o 

sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;   

d) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G.R. nr. 611/2008 cu completările și modificările 

ulterioare. 

 

 Copiile de pe carnetul de muncă și de pe rapoartele de evaluare se prezintă însoțite de documentele 

originale sau certificate pentru conformitatea cu originalul de către persoana responsabilă din cadrul 

Compartimentului Resurse Umane, Salarizare, Evaluare Personal. 

 Formularul de înscriere 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. 

Bibliografia/tematica este anexată la prezentul anunț. 

Afișat astăzi, 07.04.2021, ora 10,00 la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Olt. 

 

DIRECTOR GENERAL, 
   Ec. OANCEA SORINA-DANIELA        
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BIBLIOGRAFIE / TEMATICĂ 
pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior  

10 mai 2021, ora 10
00

, proba scrisă  
 

Funcția publică de execuție de Consilier clasa I gradul profesional principal – 1 post  

Compartiment Buget, Fiananciar, Contabilitate 

Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate și Concedii Medicale 

Nr. 

crt. 
BIBLIOGRAFIE TEMATICĂ 

1 Constituția României – republicată Principii generale 

Autorități publice 

2 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare, Partea a VI-a (Titlul I, II) 

Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, 

prevederi aplicabile personalului contractual 

din administraţia publică şi evidenţa 

personalului plătit din fonduri publice  

Titlul I – Dispoziții generale 

Titlul II – Statutul funcționarilor publici - 

Capitolul I Dispoziții generale, Capitolul II 

Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de 

funcționari publici și Capitolul V Drepturi și 

îndatoriri (Secțiunea 1-Secțiunea 5) 

3 O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea 

tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

Prevederile referitoare la prevenirea și 

sancționarea tuturor formelor de 

discriminare 

4 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de 

tratament între femei și bărbați, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

Prevederile referitoare la egalitatea de șanse 

și de tratament între femei și bărbați 

5 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

TITLUL VIII - Asigurările sociale de 

sănătate 

6 Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa 

şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu 

modificările și completările ulterioare 

Anexa 

 

Afișat astăzi, 07.04.2021, ora 10,00 la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Olt. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Ec. OANCEA SORINA-DANIELA 
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ATRIBUȚIILE 
prevăzute în fișa postului funcției publice de execuție de Consilier clasa I 

gradul profesional principal – Compartiment Buget, Financiar,  

Contabilitate - Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate și Concedii Medicale 

 
1. Inregistrează în sistemul naţional de raportare al institutiilor publice Forexebug bugetul de venituri 

si cheltuieli, angajamentele bugetare şi legale ale institutiei, precum şi modificările ulterioare ale 

acestora, ordonantarile pentru plata concediilor medicale; 

2. Asigura activitatea zilnica a operatiunilor de casa: incasari din formulare medicale cu regim special, 

debite fond, card duplicat, contributii fond concedii medicale, plata deconturi justificative, precum 

si depunerea numerarului la trezorerie. 

3. Centralizează conturile de execuţie lunară ale unităţilor spitaliceşti şi le  transmite catre CNAS. 

4. Exercită controlul financiar preventiv propriu in situaţia in care titularul vizei nu este prezent in 

unitate sau a iniţiat sau a participat la o operaţiune care ulterior face obiectul vizei . 

5. Colaboreaza cu persoana titular in exercitarea CFPP privind corectitudinea datelor ce tin de 

evidenta angajamentelor precum si cu compartimentele de specialitate care gestioneaza nemijlocit 

prevederile bugetare, conform sarcinilor de serviciu. 

6. Confirma prin viza de specialitate compartiment contabilitate propunerile de angajare a prevederile 

bugetare aprobate. 

7. Semneaza electronic ordinele de plata catre trezorerie si le consemneaza în registrul numerelor de 

evidenta al ordinelor de plată si asigura trimiterea lor in trezorerie, respectiv primirea recipisei de 

validare a corectitudinii platilor de catre trezorerie; 

8. Centralizeaza lunar cererile privind necesarul de credite bugetare transmis de catre compartimentele 

de specialitate ale casei; 

9. Întocmeşte periodic rapoarte de gestiune, analize la solicitarea conducerii. 

10. Centralizează si verifică notele de fundamentare privind rectificarea, trimestrializarea bugetului de 

venituri si cheltuieli, participă la intocmirea situatiilor financiare si dărilor de seamă periodice; 

11. Răspunde pentru legalitatea şi corectitudinea datelor raportate sub semnatura electronica digitala; 

12. Participă la inventarierea anuală a patrimoniului conform deciziei de inventariere. 

13. Urmărește respectarea/ actualizarea procedurilor de lucru în concordanţă cu modificările actelor 

normative şi organizatorice, conform atributiilor de serviciu, respectiv a manualului de politici 

contabile;  

14. Aplică prevederile actelor normative referitoare la activitatea pe care o desfasoara, inclusiv prin 

consultarea si utizarea serviciilor legislative informatice idrept.ro; 

15. Asigură implementarea sistemului de control managerial intern la nivelul compartimentului, 

conform masurilor adoptate prin programul de dezvoltare aprobat la nivelul instituţiei; 

16. Păstrează în condiții de strictețe parolele in sistemele informatice utilizate și mijloacele tehnice de 

acces la datele cu caracter personal pe care le utilizează conform atribuțiilor sale de serviciu; 

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

comunicarea lor se regaseste în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către conducere; 

18. Efectuează arhivarea anuală a documentelor fizice primite si create conform fisei postului; 
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19. Efectuează salvarea periodică a documentelor de lucru/fisierelor de date pe sursa hard extern de tip 

WD My Cloud a institutiei, cu acces de la nivelul fiecarui compartiment, conform userului si 

parolei primite; 

20. Participă la programele de perfecţionate profesională; 

21. Respectă întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor, precum şi 

normele de conduita; 

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

îndatoririlor de serviciu.  

23. Respectă ROF şi ROI; 

24. Respectă Normele de Protecţia Muncii şi PSI. 

Îndeplineşte și alte atribuţii stabilite de şefii ierarhici sau de conducerea CAS Olt, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

 

 

 

Afișat astăzi, 07.04.2021, ora 10,00 la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Olt. 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Ec. OANCEA SORINA-DANIELA 

 


