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PROCES-VERBAL
incheiat cu ocazia selecţiei dosarelor candidaţilor la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant 

corespunzător funcţiei contractuale de execuţie, cu normă întreagă, de asistent medical, studii postiiceale în cadrul 
Cabinetului Medical Şcolar din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Simeria, instituţie publică cu personalitate

juridică, subordonată Consiliului Local al oraşului Simeria

în conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 286 / 2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Comisia de concurs, stabilită în baza Dispoziţiei nr. 4/2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursului 
de ocupare a postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie, cu normă întreagă, de asistent 
medical, studii postliceale în cadrul Cabinetului Medical Şcolar din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Simeria, 
instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al oraşului Simeria, a procedat la 
verificarea dosarelor de participare la concurs depuse.

S-a constatat că si-au depus dosarul următorii candidaţi:
- SZEKELY IRINA - NR. DOSAR 1486/04.02.2020
- STAN MARIANA -  NR. DOSAR 1521/05.02.2020
- PETREAN AMINA-ANGELA -  NR DOSAR 1585/06.02.2020

în urma verificărilor efectuate de către comisia de concurs, dosarele candidaţilor au fost declarate:
- SZEKELY IRINA - DOSAR 1486/04.02.2020 - RESPINS
Motivul respingerii: nu îndeplineşte condiţiile specifice de participare la concurs, respectiv nu deţine aviz
anual eliberat de OAMGMAMR valabil la data depunerii, în conformitate cu art. 16 alin. (1) din OUG nr.
144/2008 şi conform cerinţelor specifice din fişa de post.
- STAN MARIANA -  DOSAR 1521/05.02.2020 -  RESPINS
Motivul respingerii: nu îndeplineşte condiţiile specifice de participare la concurs, respectiv nu deţine aviz
anual eliberat de OAMGMAMR valabil la data depunerii, în conformitate cu art. 16 alin. (1) din OUG nr.
144/2008 şi conform cerinţelor specifice din fişa de post.
- PETREAN AMINA-ANGELA -  NR. DOSAR 1585/06.02.2020 -  ADMIS
îndeplineşte condiţiile de participare la concurs.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

Comisia de concurs:

Coiculescu Gabriela-Camelia, medic Cabinet Medical Şcolar -  preşedinte 
Trufaş Daniela, asistent medical, Cabinet Medical Şcolar - membru 
Oprişa Adrian, consilier Compartiment Alocaţii şi 
Indemnizaţii de Creştere a Copilului - membru
Bozdog Claudia Liliana-şef serviciu Servicii Sociale - secretar
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încheiat azi, 12.02.2020, ora 12,00 cu ocazia afişării rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor la 
concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie, cu normă 

întreagă, de asistent medical, studii postliceale în cadrul Cabinetului Medical Şcolar din cadrul Direcţiei 
de Asistenţă Socială Simeria, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al

oraşului Simeria

Azi, 12.02.2020, ora 12.00, s-au afişat rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor la concursul 
pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie, cu normă întreagă, de 
asistent medical, studii postliceale în cadrul Cabinetului Medical Şcolar din cadrul Direcţiei de Asistenţă 
Socială Simeria, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al oraşului 
Simeria pentru care se va susţine proba scrisă în data de 17.02.2020 .

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor, pot depune contestaţii în 
termen de cel mult o zi lucratoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, sub sancţiunea 
decăderii din acest drept.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PROCES VERBAL

Bozdog Claudia Liliana-şef serviciu Servicii Sociale - secretar comisie


