
Proces verbal

Incheiat astazi, data de 12.05.2017, ora 1100 la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica

Ginecologi e ooCvza Voda" Iasi, cu ocazia intrunirii Comisiei de solutionare a contestatiilor
privind concursul organizat pentru ocuparea functiei de executie de consilier juridic, gradul I in
cadrul compartimentului juridic, organizat in data de 09.05.2017-proba scrisa, pentru analizarea

contestatiei inregistrata cu nr.4638 din 11.05.2017, depusa de catre domnul Patrascu Adrian-

Alin, domiciliat in mun.Iasi, Str.Silvestru Strapungere, nr.15, bl.F, sc.B, parter, ap.4, jud.Iasi.

Avand in vedere cele invocate in contestatie si in urma artalizarii documentatiei aferente

organizarii concursului mai sus amintit, Comisia de solutionare a contestatiilor, constata

urmatoarele:

- pct.l.- Concursul s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.

28612011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcliilor contractuale gi a

criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului

contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, cu modificarile si completarile

ulterioare, asa cum este prevazut si in anuntul referitor la organizarea concursului, publicat in

Monitorul Oficial nr.490113.04.2017 (Partea a III-A).

-pct.2- In anuntul de concurs publicat pe site-ul unitatii, este prevazut in detaliu calendarul

de desfasurare al concursului, cu toate probele de concurs. Punctajul a fost stabilit de catre

comisie regasindu-se la locul de desfasurare al concursului. In ceea ce priveste punctajul final al

celor doua probe de concurs, acesta se stabileste conform art.30, alin.(l) din Hotararea

Guvernului nr.28612011, cu modificarile si completarile ulterioare;

-pct.3- Punctajul in urma caruia candidatul este declarat admis la proba scrisa este specificat

la art. 28 alin. (3) lit.(a) din H.G.nr.28612011, cu modificarile si completarile ulterioare,

respectiv de minimum 50 de puncte, in canil concursuril or organizate pentru ocuparea funcliilor

contractuale de execulie;
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-pct.4- Tinand cont de bibliografia aferenta concursului, sintagma "atributiile Consiliului de

Administratie" se regaseste numai in Legea 9512006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu

modificarile si completarile ulterioare- Titlul VII - Spitalele;

-pct.5- Bibliografra aferenta concursului a fost publicata pe site-ul unitatii si a cuprins actele

normative in vigoare, expres indicate, relevante pentru functia pentru care s-a organizat

concursul. La art. 5 alin.(2) lit.(c) din Hotararea Guvernului nr. 28612011, cu modificarile si

completarile ulterioare - se prevede ca tematica concursului se stabileste de catre conducatorul

unitatii doar "daca este cazul";

-pct.6- Stabilirea continutului bibliografiei de concurs este optiunea fiecarui angajator, tinand

cont de functia pentru care se organizeaza concursul, neexistand vreo prevedere legala care sa

limiteze actele normative care trebuie prevazute intr-o bibliografie

Celelalte afirmatii de la pct.5 si 6 din contestatie, reprezinta aprecieri subiective ale

contestatarului si, ca atare, nu pot fi luate in considerare.

Tinand cont de cele mentionate mai sus, Comisia de solutionare a contestatiilor, constata ca

proba scrisa a concursului organizat pentru ocuparea functiei de executie de consilier juridic,

gradul I in cadrul compartimentului juridic a fost organizata respectand prevederile legale in

vigoare si decide, in unanimitate, respingerea contestatiei formulata de catre domnul Patrascu

Adrian-Alin.
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