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încheiat azi 06.12.2016 

în şedinţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor stabilita conform prevederilor 
"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 plătit din

fonduri publice",
aprobat prin HGR nr.286/2011 şi a deciziei nr. 11.368/08.11.2016 in vederea soluţionării 

contestaţiilor candidaţilor inscrisi la concursul din data de 05.12.2016

în conformitate cu prevederile Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea 

postului vacant de:

-1  post kinetoterapeut debutant - studii S - Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie - 
Ambulatoriul de Specialitate CF Galaţi

comisia de soluţionare a contestatiilor procedează la analiza contestaţiei nr, 12.489 /05.12.2016 a 
candidatului Andreescu Bogdan, si analizează:

- potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă, se constată că răspunsurile au fost notate 
corespunzător, motiv pentru care nota de 6,5 a fost acordată corect, pentru 13 răspunsuri corecte din 20 
(fiecare răspuns corect s-a notat cu 0,5 puncte).

- potrivit planului de interviu si a baremului de notare a probei interviu, punctajul acordat pentru aceasta 
proba a fost corect, respectiv 8,33 . A fost respectata legislaţia privind notarea, nu este diferenţa mai mare 
de 1 punct intre notele fiecărui membru al comisiei de examinare.

COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTATIILOR:

PREŞEDINTE:

Buhăescu Alina - kinetoterapeut - Secţia recuperare - Spitalul Clinic d tru Copii MSf.

MEMBRI:

loan" Galaţi

Dr. Ţocu Elena - medic şef - Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie - Ambulatoriul de 
Specialitate CF Galaţi

Ghinis Teodor - consilier juridic - Spitalul General CF Galaţi

SECRETAR:
Avram Teodora - şef serviciu RUNOS - Spital General CF Galaţi 

OBSERVATOR :
Carp Gina Valentina -lider sindicat / \ 
-Sindicatul SANITAS din Spitalul CF G a la ti-L^ /U .....


