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PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 29 august 2017
Comisia de soluţionare a contesta ţiilor pentru concursul organizat deC.asa de Cultur ă Tecuci, în
vederea ocup ă rii postuiui vacant de lnspector de specialitate Resurse Umane si Protec ţia Muncii,
numită prin decizia 28 123.08. 2017, întrunită astăzi, 29 august 2017, ora 9:00, a procedat Ia analizarea
contestaţiilor formulate de candidata Craur Diana Alina, înregistrat cu nr. 1530 /28.08.2017, la prima
probă a concursului de ocupare a postului vacant de lnspectorde specialiate Resurse Umane

si

Protecţia Muncii - selecţie dosare (25.08.2017).
Urmare a verific ării condiţiilor de ocupare şi a condiţiilor specifice necesare partîcip ării la
concurs, Comisia a constatat urm ătoarele:
-

Dosarul înregistrat cu nr. 1510 123.08.2017 al doamnei Graur Diana Alina, nu întrune şte
criteriile enun ţate în condiţiile specifice necesare particip ării la concurs, punctul 2 (Cursuri
de specializare: Inspector Resurse Umane sau lnspector în domeniul Securit ăţii

si

Sănătăţii în Muncă)
În baza analizei f ăcute, Comisia de solu ţionare a contesta ţiilor a respins contestaţia formulată
de către candidata men ţionată mai sus motivat de faptul c ă, cursurile de specializare trebuie s ă fie
acreditate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale

si Persoanelor Vârstnice, iar documentul

depus la dosar atest ă doar participarea la un curs voca ţional.
Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare, unul va fi înmânat Comisiei de
soluţionare a contesta ţilor şi unul va rămâne la secretariat.
Preşedinte:
ACONUŢOAIE CIPRIAN - Consilier superior - Serv. Administrarea Domeniului Public i
Privat, reprezentant UAT, Tecuci; - Membri:
.
1. ILINCA CRISTINA - Consilier superior, Serviciul Public Local de Asisten ţă Social ă ,
Tecuci;
2. CIOCĂNEL IONUŢ - ef Birou Între ţinere Mecanizat ă , reprezentant UAT, Tecuci;
Secretar: VASILACHE MlHAlL,ecretar- arhivar, Casa de Cultur ă, Tecuci;117
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