
PROCES-VERBAL
privind contesta[iile la depunerea dosarelor

incheiat astdzi, 07.09.2015 privind contesta{iile la selecfia dosarelor inscrise la
concursul organizat in zilele de 14.09.2015 pentru ocuparea unor postului vacant -
Actor S lA, din cadrul Teatrului C.l.Nottara

Membrii Comisiei de solulionare a contestafii lor, numili prin Decizia nr.
64119.08.2015, s-au intrunit in vederea soluliondrii contestafiei depuse de d-na Firu(a
APETREI, prin fiul acesteia, care a intocmit gi semnat contesta{ia inregistratd sub nr.
2336107.09.2015, la procesul - verbal privind seleclia dosarelor, inregistrat sub nr.
1833/03.09.2015, prin care s-a respins dosarul d-nei Firula APETREI.

Prin contestafia depusd, s-a invocat imposibilitatea depunerii in termen a
dosarului motivatd de faptul cd nu s-a putut obline adeverinfa de salariat, precum si
faptul cd pe site-ul Guvernului Romdniei nu era specificatd ora 14, ca ord limitd pentru
depunerea dosarelor.

in urma analizdrii contestatiei, verificdrii anunlului de concurs afisat pe site/ul
Teatrului C.l.Nottara, precum gi a dosarului de inscriere la concurs pentru postul de
Actor S lA, Comisia constatd urmdtoarea situafie de fapt:

- contestalia a fost formulatd gi semnatd de o altd persoand dec6t
persoana care a solicitat inscrierea in consurs, fdrd a prezenta in acest
sens o dovadd a calitdtii de reprezentant legal, respectiv procurd
notariald necesard dovedirii mandatului intre persoane fizice;

- anunlul de scoatere la concurs a posturilor vacante a fost publicat in
data de 19 august 2015, atAt in Monitorul Oficial, cdt si pe site-ul
posturi.gov.ro gi pe site-ul teatrului;

- pe site-ul institufiei la rubrica "Cariere" se afla anunlul detaliat al
concursului cu date gi ore de desfdgurare, respectiv se precizeazd in
mod expres faptul cd inscrierile se realizeazd in perioada 19.08.2015 -
01.09.2015 in intervalul orar 9.00 - 14.00, f i ind deci specif icat termenul
l imita;

- dosarul de inscriere la concurs al d-nei Firufa APETREI, pentru postul
de Actor S lA, a fost depus tardiv, respectiv la ora 15.20 in data de
01 ,09 .2015 ;

- mai mult, documentele fiind transmise on-line, Biroul Resurse Umane
nu a putut verifica conformitatea acestora cu originalele, astfel cum era
prevdzut expres in anunlul de concurs, afigat pe site-ul institutiei;

- in data de 04.09.2015, a fost afigat pe site-ul institufiei, procesul verbal
de seleclie a dosarelor, incheiat in data de 03.09.2015 gi Tnregistrat sub
numdrul 1833/03.09.2015, cu menliunea cd dosarul transmis on-line de
dna Firu{a APETREI a fost respins, motivul fi ind depunerea tardivd;

- in data de 07 septembrie 2015, la sediul institu{iei, s-a prezentat fiul d-
nei Firufa APETREI, pentru a depune dosarul de inscriere la concurs si,



aflAnd cd dosarul a fost respins, acesta a intocmit in numele d-nei
Firula APETREI, contestafia nr. 2336107 .09.201 5;

Referitor la motivele invocate prin contestalie, Comisia apreciazd cd acestea nu sunt
temeinice, avAnd in vedere urmdtoarele aspecte:

1. Degi contestatoarea afirmd cd s-a aflat in imposibilitate de a depune adeverinla
care sd ateste vechimea in muncd, aceasta nu face dovada celor afirmate, dar
nici dovada faptului cd ar fi depus Tn termen celelalte documente solicitate.

2. Pe site-ul Guvernului RomAniei a fost publicat anunlul, fi ind menlionat expres
link-ul paginii oficiale a teatrului dar gi numele de telefon la care puteau fi
ob(inute relafii suplimentare.

3. Acelagi anunt a fost publicat atdt Tn Monitorul oficial, cAt gi pe pagina oficiald a
teatrului la sec(iunea "cariere".

4. Nu se pot re(ine circumstan(e atenuante pentru depunerea tardivd a dosarului,
respectiv cu depdgirea termenului legal deoarece pe de o parte aceste
circumstan(e nu au fost dovedite, iar pe de altd parte s-ar creea o situalie
inegalS de tratament a contestatoarei raportat la situalia celorlal{i candidafi care
gi-au respectat obligalia de a depune in termen dosarele de participare la
concurs.

Fald de cele prezentate mai sus si fatd de Dispozifii le art.19, alin.1 din Regulamentul
privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzdtoare funcfii lor
contractuale din cadrul institutii lor/serviciilor publice de interes local al Municipiului
Bucuregti, precum gi pentru promovarea in grade sau trepte profesionale imediat
superioare, ori in funcfie a personalului contractual al acestora ce constituie anexd la
Dispozilia Primarului General nr. 1709129.12.2014, Comisia va respinge ca
neintemeiatd contestatia.
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