
 
 

 

 

 

 

COMUNICAT 

privind solutionarea contestatiei formulată fată de modul de 

desfasurare si organizare a probei scrise din cadrul concursului pentru 

ocuparea postului vacant de Referent de specialitate III, cu S din 

cadrul  Compartimentului Tehnic si Informatic, a Spitalului de 

Pneumoftiziologie Leamna  

 
 

Avand in vedere contestatia inregistrata sub nr.4355/08.10.2021 formulata de 

catre domnul Buce Stefanian Vicentiu prin care contesta modul de formulare al 

subiectelor la proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de 

Referent de specialitate III, cu S din cadrul  Compartimentului Tehnic si Informatic, a 

Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, si anume “subiectele date la concurs nu fac 

parte din tematica stabilita in anuntul privind recrutarea pentru postul mentionat 

mai sus” precizam urmatoarele: 

 

In conformitate cu prevederile art 21. alin (3) din  Hotararea Guvernului 

nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor 

contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile art. 21 alin. (3) din 

Regulamentul de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor 

vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, precum si din cadrul 

institutiilor din subordinea Consiliului Judetean Dolj ,  

“Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi, după caz, 

pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi 

sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului pentru care 

se organizează concursul”.  

 

Subiectele au fost stabilite conform bibliografiei si tematicii publicate pe pagina 

internet a Spitalului si la sediul unitatii, dupa cum urmeaza : 

- Subiectul 1. formulat din Legea 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, 

reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare 

- Subiectul 2. formulat din Legea 64/2008 privind funcționarea în condiții de 

siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor 

consumatoare de combustibil 



- Subiectul 3. formulat din Codul Muncii republicat si cu actualizarile si 

completarile ulterioare 

- Subiectul 4. formulat din Codul Muncii republicat si cu actualizarile si 

completarile ulterioare 

- Subiectul 5. formulat din Ordinul Nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor 

privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 

obținerii autorizației sanitare de funcționare 

- Subiectul 6. formulat din Ordinul Nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor 

privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 

obținerii autorizației sanitare de funcționare. 

 

Astfel, constatam ca subiectele pentru proba scrisa au fost stabilite pe baza 

bibliografiei si tematicii publicate in anuntul de concurs, motiv pentru care declara 

contestatia respinsa ca fiind nefondata. 

 

COMISIA DE CONTESTATII 

 


