
 JUDEŢUL BACĂU 
  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL ONEŞTI 

                      DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
       Str. Postei, nr. 1, Cod 601010, Tel. 0234.318.320, Fax 0234.318.319  

          Nr. 2705 din 13.04.2021 
 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la 

concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de asistent 

medical – 2 posturi, infirmier – 1 post și agent pază – 1 post la Căminul pentru persoane 

vârstnice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Onești 

 
           Având în vedere prevederile art. 20 din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei 

dosarelor de înscriere: 

 

Nr. 

crt. 

Nr. formular 

înscriere 

candidat 

Funcţia/ Structura Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 

Motivul respingerii 

dosarului 

1 2315/31.03.2021 Asistent medical/ Cămin 

pentru persoane vârstnice 
Admis   

2 2413/05.04.2021 Asistent medical/ Cămin 

pentru persoane vârstnice 
Respins Nu îndeplinește condiția 

prevăzută la art. 3 lit. f) din H.G. 

nr. 286/2011, respectiv 6 luni 

vechime în specialitatea studiilor 

necasară exercitării funcției 

3 2415/05.04.2021 Asistent medical/ Cămin 

pentru persoane vârstnice 
Admis  

4 2417/05.04.2021 Asistent medical/ Cămin 

pentru persoane vârstnice 
Admis  

5 2434/05.04.2021 Agent pază/ Cămin pentru 

persoane vârstnice 
Admis  

6 2436/05.04.2021 Asistent medical/ Cămin 

pentru persoane vârstnice 
Admis  

7 2466/06.04.2021 Infirmier/ Cămin pentru 

personae vârstnice 
Admis  

8 2467/06.04.2021 Asistent medical/ Cămin 

pentru persoane vârstnice 
Admis  

9 2556/08.04.2021 Asistent medical/ Cămin 

pentru persoane vârstnice 
Admis  

10 2566/08.04.2021 Agent pază/ Cămin pentru 

persoane vârstnice 
Admis  

11 2567/08.04.2021 Asistent medical/ Cămin 

pentru persoane vârstnice 
Admis  

12 2575/08.04.2021 Asistent medical/ Cămin 

pentru persoane vârstnice 
Respins Nu îndeplinește condiția 

prevăzută la art. 3 lit. f) din H.G. 

nr. 286/2011, respectiv polița de 

asigurare malpraxis în temen 



Nr. 

crt. 

Nr. formular 

înscriere 

candidat 

Funcţia/ Structura Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 

Motivul respingerii 

dosarului 

13 2605/09.04.2021 Agent pază/ Cămin pentru 

persoane vârstnice 
Admis  

14 2610/09.04.2021 Asistent medical/ Cămin 

pentru persoane vârstnice 
Respins Nu îndeplinește condiția 

prevăzută la art. 3 lit. f) din H.G. 

nr. 286/2011, respectiv 

adeverință eliberată de 

OAMGMAMR privind avizul de 

exercitate a profesiei în termen 

 

▪ Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data 

afişării rezultatului selecţiei dosarelor sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 

din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit 

din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. 

▪ Afişat astăzi, 13.04.2021, ora 14.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi pe site-

ul instituţiei la adresa www.onesti.ro. 

 

 

Secretar, 

Jipa Ana Daniela 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL ONEŞTI 

DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 Nr. 2705 /13.04.2021 

 

 

     PROCES-VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 13.04.2021, în urma selectiei dosarelor de înscriere la concursul organizat 

pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de asistent medical – 2 posturi, infirmier – 

1 post și agent pază – 1 post la Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială Onești 

În conformitate cu prevederile prevederile art. 20 din Regulamentul - Cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de examen numită prin 

Dispoziția nr. 28/26.03.2021 și Dispoziția nr. 46/12.04.2021 s-a întrunit şi a procedat la selecţia 

dosarelor candidaţilor înscrişi. 

 Comisia de examen a constatat că pentru examenul privind ocuparea funcţiilor contracruale de 

execuţie vacanta, de asistent medical și infirmier au fost depuse 11 dosare:  

Nr. 

crt. 

Nr. formular 

înscriere 

candidat 

Funcţia/ Structura Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 

Motivul respingerii dosarului 

1 2315/31.03.2021 Asistent medical/ Cămin 

pentru persoane vârstnice 
Admis   

2 2413/05.04.2021 Asistent medical/ Cămin 

pentru persoane vârstnice 
Respins Nu îndeplinește condiția prevăzută la 

art. 3 lit. f) din H.G. nr. 286/2011, 

respectiv 6 luni vechime în 

specialitatea studiilor necasară 

exercitării funcției 

3 2415/05.04.2021 Asistent medical/ Cămin 

pentru persoane vârstnice 
Admis  

4 2417/05.04.2021 Asistent medical/ Cămin 

pentru persoane vârstnice 
Admis  

5 2436/05.04.2021 Asistent medical/ Cămin 

pentru persoane vârstnice 
Admis  

6 2466/06.04.2021 Infirmier/ Cămin pentru 

personae vârstnice 
Admis  

7 2467/06.04.2021 Asistent medical/ Cămin 

pentru persoane vârstnice 
Admis  

8 2556/08.04.2021 Asistent medical/ Cămin 

pentru persoane vârstnice 
Admis  

9 2567/08.04.2021 Asistent medical/ Cămin 

pentru persoane vârstnice 
Admis  

10 2575/08.04.2021 Asistent medical/ Cămin 

pentru persoane vârstnice 
Respins Nu îndeplinește condiția prevăzută la 

art. 3 lit. f) din H.G. nr. 286/2011, 

respectiv polița de asigurare 

malpraxis în temen 

11 2610/09.04.2021 Asistent medical/ Cămin 

pentru persoane vârstnice 
Respins Nu îndeplinește condiția prevăzută la 

art. 3 lit. f) din H.G. nr. 286/2011, 

respectiv adeverință eliberată de 

OAMGMAMR privind avizul de 

exercitate a profesiei în termen 



 

dosare care au îndeplinit condiţiile de participare la examen şi au fost admise pentru 

participarea la proba scrisă din data de 22 aprilie 2021. 

 

Comisia de examen, 

 

1. Ec. Ostache Andreea Elena – director General __________________ 

2. Ec. Bocanet Raluca – Director Executiv  ________________ 

3. Gafita Cristina – Șef centru –  D.G.A.S.___________ 

 

Iar pentru funcția contracruală de execuţie vacanta, de agent pază au fost depuse un număr de 3 dosare 

Nr. 

crt. 

Nr. formular 

înscriere 

candidat 

Funcţia/ Structura Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 

Motivul respingerii 

dosarului 

1 2434/05.04.2021 Agent pază/ Cămin pentru 

persoane vârstnice 
Admis  

2 2566/08.04.2021 Agent pază/ Cămin pentru 

persoane vârstnice 
Admis  

3 2605/09.04.2021 Agent pază/ Cămin pentru 

persoane vârstnice 
Admis  

 

dosare care au îndeplinit condiţiile de participare la examen şi au fost admise pentru 

participarea la proba scrisă din data de 22 aprilie 2021. 

 

Comisia de examen, 

 

1. Ec. Ostache Andreea Elena – director General __________________ 

2. Gafita Cristina – Șef centru –  D.G.A.S.___________ 

3. Vasilca Mihai – Consilier juridic principal, Compartiment juridic şi contencios __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar Jipa Ana Daniela - Consilier, gradul profesional superior - Compartimentul  Resurse 

Umane, Sanatate si Securitate in munca, P.S.I – Directia de Asistenta Sociala _______; 


