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PROCES VERBAL
încheiat azi, 14.02.2020, ora 12,00 cu ocazia afişării soluţionării contestaţiei privind selecţia dosarelor !a 
concursul organizat 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, 14.02.2020, ora 12.00, s-a afişat procesul verbal de soluţionare a contestaţiei depusă de d-na 
Szekely Irina şi înregistrată la Direcţia de Asistenţă Socială Simeria sub nr. 1901/13.02.2020 privind 
rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor, respectiv respingerea dosarului nr. 1486/04.02.2020, 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 .

Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de 
contencios administrativ în condiţiile legii.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Bozdog Claudia Liliana-şef serviciu Servicii Sociale - secretar comisie
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P R O C E S -V E R B A L
încheiat cu ocazia soluţionării contestaţiei privind selecţia dosarelor la concursul organizat 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

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 soluţionare a contestaţiilor, 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 soluţionarea contestaţiei depusă de 
d-na Szekely Irina şi înregistrată la Direcţia de Asistenţă Socială sub nr. 1901/13.02.2020.

în urma depunerii contestaţiei. Comisia de soluţionare a contestaţiilor a procedat la reverificarea 
dosarului nr. 1486/04.02.2020 depus de către d-na Szekely Irina şi a constatat următoarele:

• D-na Szekely Irina a contestat respingerea dosarului de concurs ca urmare a neîndeplinirii 
condiţiilor specifice, respectiv lipsa avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei 
eliberat de OAMGMAMR.

• Cu privire la acest aspect, d-na Szekely Irina a depus în data de 12.02.2020 avizul anual pentru 
autorizarea exercitării profesiei eliberat de OAMGMAMR nr. 1882/12.02.2020, aşa cum 
rezultă din cererea înregistrată cu nr. 1819/12.02.2020, iar termenul limită pentru depunerea 
dosarelor în vederea participării la concurs a fost 07.02.2020, ora 13. Prin urmare, comisia de 
soluţionare a contestaţiilor constată că D-na Szekely nu îndeplineşte condiţiile de participare la 
concursul organizat 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.

• Potrivit art.4, alin. (1) din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice: 
„Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul 
pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza fişei postului, la 
propunerea structurilor în al căror stat de funcţii se află funcţia vacantă. ”



Prin referatul înregistrat cu nr. 518/15.01.2020, s-a aprobat de către conducătorul Direcţiei de 
Asistenţă Socială Sinieria fişa postului vacant scos la concurs, în care la condiţiile specifice ocupării 
postului se menţionează ca cerinţă specifică certificat OAMGMAMR avizat anual, conform art 16 alin. 
1 din OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă 
şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Faţă de cele prezentate mai sus, având în vedere prevederile art.34, alin.( 1) lit.a din HG nr.286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, comisia de soluţionare a contestaţiilor respinge contestaţia d-nei SZEKELY Irina, 
înregistrată la Direcţia de Asistenţă Socială Simeria sub nr. 1901/13.02.2020.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor:

Faur Roxana-Lucia - consilier IA Compartiment Beneficii Sociale -  preşedinte 

Demian Nicolae - şef serviciu Beneficii de Asistenţă Socială-m em bru 

Crişan Claudia-Viorica - asistent Cabinet Medical Şcolar -  membru 

Bozdog Claudia-Liliana - şef serviciu Servicii Sociale - secretar


