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REZULTATELE CONTESTAŢILOR DEPUSE
ÎN URMA AFIŞĂRII REZULTATELOR SELECŢIEI DOSARELOR
ÎN VEDEREA OCUPĂRII FĂRĂ CONCURS A UNUI POST VACANT
DE FARMACIST CU DREPT DE LIBERĂ PRACTICĂ
În urma analizei contestaţiei depuse de d-na Caciora Roxana Gina, Comisia pentru
soluţionarea contestaţiilor a hotărât RESPINGEREA CONTESTAŢIEI DEPUSE, după cum
urmează:
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 905 din 26 mai 2020 pentru aprobarea
Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul
Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului
Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul
instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Anexa nr.1 –
Metodologie:
- Art. 5: ” În termen de două zile lucrătoare de la data publicării anunţului, candidaţii
trimit pe adresa de e-mail stabilită de către conducătorul instituţiei care organizează selecţia
documentele prevăzute la art. 3 alin. (3)”
- Art. 3 alin. (3): ” Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau
temporar vacante sunt:
- cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia
privind consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii
nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările
ulterioare - anexele nr. 1, 2 şi 4;
– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie,
după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale
postului;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează - anexa nr. 3;
– adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că
este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru
care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al
candidatului);
– curriculum vitae, model comun european;
– declaraţie pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia,
în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică (funcţie publică) - anexa nr. 5

PREŞEDINTE COMISIE CONTESTAŢII,

