SPITALUL GENERAL CF GALATI

Proces verbal
încheiat azi 17.10.2017, ora 16,35
în şedinţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor stabilită conform prevederilor
"Regulamentuluî-Cadru privind stabilirea principiilor 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 piatit din
fonduri publice", aprobat prin HGR nr.286/2011 şi a deciziei nr. 10,554/11.10.2017, pentru
ocuparea postului vacant de:
-

X post şofer I - 3 ani vechime în activitate ca şofer - categoriile B, C, £ sau B,D - studii M
- Serviciul AAPCAT - Spitalul General CF Galaţi

în conformitate cu prevederile ” Regulamentului-Cadru privind stabilirea principiilor 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 piatit din fonduri publice”, aprobat prin HGR nr.286/2011 şi a
deciziei nr. 10.554/11.10.2017, s-a procedat ia verificarea de către toţi membrii comisiei de
soluţionare a contestaţiilor, a cererilor depuse în data de 17,10.2017 până la ora 1600 de către
candidaţii înscrişi ia concurs, după cum urmează:
Nr.
Crt.

Nume şi
prenume

Dosar

Motivele respingerii dosarelor

RESPIN S

1

JASCU IONEL

RESPINS

2 .

MISTRIANU
ANTONIU

RESPINS

- Curriculum Vitae nu are data şi semnătură
- nu a depus document care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice postului - permis de conducere

în urma analizării contestaţiilor şi a reverificării conţinutului fiecărui dosar contestat, s-a
constatat faptul că cererile ce au ca obiect contestaţie privind respingerea dosarelor de
participare la concursul de şofer mai sus menţionate, comisia a constatat că cererile vor fi
respinse, iar pe cale de consecinţă, dosarele rămân respinse iar procesul verbal din data de
16.10.2017 întocmit de comisia de verificare şi validare îndeplinind toate condiţiile de
admisibilitate şi validitate.
Precizăm că dosarele reverificate nu îndeplinesc cumulativ condiţiile minime de validare,
având ca temei de drept dispoziţiile şi prevederile Anunţului nr. 10112/28.09,2017, dosarele
putând fi completate de către solicitanţi până cel târziu pe data de 16,10,2017 ora 1400,
Pentru motivele mai sus menţionate, comisia de soluţionare a contestaţiilor, s-a supus Ia
vot admiterea sau respingerea cererilor formulate JASCU IONEL şi MISTRIANU ANTON1U .
în urma voturilor exprimate de membrii comisiei, în unaminitate s-au respins
contestaţiile ca fiind neîntemeiate şi nefondate, dosarele fiind respinse definitiv.

MEMBRII COMISIEI DE CONCURS:
PREŞEDINTE:
Ghinîs Teodor - consilier juridic - Spital Gen, CF Galaţi
MEMBRI:
Neagu Modiga Gigi - serv. AAPCAT - Spital Gen. CF Galaţi
Bondarenco Nicuşor- şofer serv. AAPCAT - Spital Generai CF Galaţi
SECRETAR:
Ciănţău Luminiţa - Serv.RUNOS -Spital General CF Galaţi

