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Către, 
ADMINISTRA IA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI 

 - În atenția Doamnei Director General BLÎNDU DANIELA -  
 
 
 
 

DOAMNA DIRECTOR GENERAL 
 

 Subsemnata TILEA DOINA-MARIA, domiciliată în Bucure ti, Aleea Valea 

Călugărească nr. 4, bl. A10A, Sc. D, ap. 54, Sector 6, identificată cu C.I. seria RX nr. 

470828, CNP 2751019205746, în calitate de candidată la concursul pentru ocuparea func iei 

de Manager al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, formulez 

prezenta 

 
SESIZARE 

 
cu privire la neregulile admise la desfă urarea concursului pentru ocuparea func iei de 

Manager al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, prin care se solicită 

ca, în limitele competen ei dumneavoastră, să luați măsurile legale care se impun, pentru 

următoarele  

MOTIVE 
 

1. În perioada 08.01.2018 - 15.01.2018, în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie 

„Prof. Dr. Alexandru Obregia” s-a desfă urat concursul pentru ocuparea func iei de manager 

al acestei institu ii sanitare, în conformitate cu prevederile Dispozi iei Primarului General al 

Municipiului Bucure ti nr. 1504/23.10.2017. 

2. Candidata TILEA DOINA MARIA a depus în data de 05.01.2018 (ultima a zi a 

termenului de depunere) dosarul de înscriere la acest concurs, dosar înregistrat sub numărul 

285/05.01.2018. 

3. La data de 08.01.2018, Consiliul de Administra ie al Spitalului Clinic de 

Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” a publicat Anun ul nr. 356 din aceea i zi, semnat 

doar de către Secretarul Comisiei de examinare, prin care se aduce la cuno tin ă faptul că 

dosarul candidatei TILEA DOINA MARIA a fost respins întrucât nu ar respecta cerin ele 

stabilite de prevederile Capitolului I art. 1 alin (1) lit. C) i cele prevăzute în Capitolul III art. 

12. lit. d) i h) din Regulamentul de organizare i desfă urare a concursului pentru ocuparea 

func iei de manager unitate sanitară, persoană fizică, aprobat prin Dispozi ia Primarului 

General nr. 1504/23.10.2017. 
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4. Cu alte cuvinte, i s-a repro at candidatei TILEA DOINA MARIA că nu ar fi 

depus la dosarul de înscriere: 

- copia certificată pentru conformitate a documentelor care să ateste absolvirea 

cursurilor de perfec ionare în management sau management sanitar ori a diplomei de 

masterat sau doctorat în managementul sanitar, economic sau administrativ; i 

- adeverin a tip certificat A5 din care să rezulte că este aptă medical, psihic i 

neuropsihic pentru ocuparea func iei pentru care candidează.  

5. Împotriva acestui „Anun ”, candidata TILEA DOINA MARIA a formulat 

Contesta ie, înregistrată sub nr. 437/09.01.2018, prin care a solicitat admiterea acesteia, 

reanalizarea dosarului de înscriere, cu consecin a constatării faptului că aceasta (candidata) 

îndepline te toate condi iile pentru participarea la concurs. 

6. În motivarea Contesta iei, candidata TILEA DOINA MARIA a arătat, în esen ă, 

că în con inutul dosarului de înscriere, aceasta a depus, în copie conformă cu originalul, 

Diploma de Doctorat în Contabilitate – profil economic Seria H nr. 026488 precum i 

Certificatul de absolvire a unui curs de perfec ionare în management Seria A nr. 

0082269, îndeplinind astfel (de două ori) cerin ele stabilite la Capitolul I art. 1 alin (1) lit. C 

i cele prevăzute în Capitolul III art. 12. lit. d) din Regulamentul de organizare i desfă urare 

a concursului pentru ocuparea func iei de manager unitate sanitară, persoană fizică, aprobat 

prin Dispozi ia Primarului General nr. 1504/23.10.2017, motiv pentru care în mod gre it, 

nelegal i abuziv Comisia de concurs a re inut faptul că numita TILEA DOINA MARIA nu 

ar îndeplini aceste condi ii. 

7. În ceea ce prive te adeverin a tip certificat A5, candidata a precizat faptul că, în 

con inutul dosarului de înscriere au fost incluse două adeverin e medicale, una dintre acestea 

fiind Tip A5 din care rezultă că numita TILEA DOINA MARIA este aptă medical, psihic i 

neuropsihic, cea de-a doua fiind suplimentară i eliberată de către medicul de familie (filele 

5-6 din dosarul candidatei), astfel încât, i sub acest aspect, hotărârea Comisiei de Concurs 

este una nelegală i netemeinică, candidata îndeplinind i această din urmă condi ie. 

8. În concluzie, s-a solicitat să se constate faptul că dosarul depus de numita TILEA 

DOINA MARIA în data de 05.01.2018 i înregistrat la sediul spitalului sub nr. 285, respectă 

întru-totul cerin ele stabilite în Regulamentul de organizare i desfă urare a concursului 

pentru ocuparea func iei de manager unitate sanitară, persoană fizică, aprobat prin Dispozi ia 

Primarului General nr. 1504/23.10.2017, con inând toate documentele care dovedesc 

îndeplinirea de către candidată a tuturor condi iilor i criteriilor impuse, documentele fiind 

numerotate. 
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9. La data de 10.01.2018, Comisia de solu ionare a contesta iilor, compusă din 

numi ii Harda Stelica - pre edinte, Narcis Copca1 - membru, Jardan Gheorghi - membru i 

Bacanu Tatiana - secretar, a emis Procesul-verbal nr. 647/10.01.2018 prin care a respins 

Contesta ia candidatei TILEA DOINA MARIA. 

10. În motivare, s-au arătat următoarele: “... Comisia a analizat contestația și 

documentele depuse ... și a decis respingerea dosarului întrucât adeverința tip Certificat A5 

nr. 6 din 03.01.2018 eliberată de societatea SAL Medical S.R.L. Lupeni - Jud. Hunedoara 

este invalidă pentru următoarele considerente: lipsă timbru fiscal și lipsește menționarea 

referatului medicului de specialitate psihiatrie sau neurologie în baza căruia a fost 

eliberat”. 

11. Procesul-verbal nr. 647/10.01.2018 prin care s-a respins contestația candidatei 

TILEA DOINA MARIA este nelegal i netemeinic, fiind rezultatul unei interpretări cu rea-

credin ă a legisla iei, având ca unic scop favorizarea contracandidatului îbîrnă Andrian2. 

Astfel: 

12. În primul rând, condi ia prevăzută în Capitolul III art. 12. lit. h) din 

Regulamentul de organizare i desfă urare a concursului pentru ocuparea func iei de manager 

unitate sanitară, persoană fizică, aprobat prin Dispozi ia Primarului General nr. 

1504/23.10.2017, este cea de a depune la dosarul de înscriere la concurs o „adeverință tip 

certificat A5 din care să rezulte că este aptă medical, psihic și neuropsihic”. 

13. Or’ este evident faptul că numita TILEA DOINA MARIA a îndeplinit această 

condi ie câtă vreme a ata at la dosarul de înscriere, în original, adeverința tip certificat A5 nr. 

6 din 03.01.2018 eliberată de societatea SAL Medical S.R.L. Lupeni - Jud. Hunedoara. 

14. În al doilea rând, nu există vreo dispozi ie legală în sensul obligativită ii 

aplicării unui timbru fiscal pe Adeverin a tip certificat A5 i nici a men ionării în cuprinsul 

acestuia referatului medicului de specialitate psihiatrie sau neurologie în baza căruia a fost 

eliberat. 

                                                           
1 A se vedea mai multe informa ii despre acest membru: 
http://www.tolo.ro/2017/04/24/managerul-copca-locuieste-nu-intr-o-vila-ci-in-doua-vile-nedeclarate-din-pipera-
iar-baiatul-lui-studiaza-la-un-liceu-privat-in-florenta/ 
http://www.tolo.ro/2017/04/19/sotia-lui-narcis-copca-si-a-facut-firma-cu-sotiile-patronilor-care-au-primit-
imediat-mansardarea-spitalului-sf-maria/ i 
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22175384-video-narcis-copca-controversatul-director-spitalului-sfanta-
maria-din-bucuresti-singurul-candidat-pentru-nou-mandat-manager-ana-ciceala-consilier-usr-data-afara-
sustinerea-publica-proiectului-managem.htm 
2
 http://www.tolo.ro/2017/07/25/firea-a-numit-la-spitalul-obregia-un-manager-care-a-lucrat-la-primaria-lui-

pandele-iar-firmele-cu-lucrari-supraevaluate-au-revenit/ 
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15. De altfel, nici Comisia de solu ionare a contesta iilor nu a indicat vreo dispozi ie 

legală care să instituie astfel de cerin e, de i îi incumba această sarcină potrivit principiului 

actori incubit probatio3. 

16. Dimpotrivă, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor 

taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, art. VI, la 

data de 01.02.2017, a fost abrogată Legea nr. 117/1999 care, în art. 1, instituia obligativitatea 

achitării unor taxe extrajudiciare pentru eliberarea certificatelor de orice fel. 

17. Prin urmare, de la 01.02.2017 a fost eliminată obligativitatea achitării vreunei 

taxe pentru eliberarea oricărui tip de certificat precum i aplicarea vreunui timbru pe acesta. 

18. În al treilea rând, Comisia de solu ionare a contesta iilor nu are (și nici nu ar 

putea avea) ca atribu ie constatarea validită ii sau nu a unor acte juridice. 

19. Atâta timp cât o instan ă judecătorească nu constatat nulitatea adeverinței tip 

certificat A5 nr. 6 din 03.01.2018 eliberată de societatea SAL Medical S.R.L. Lupeni - Jud. 

Hunedoara, aceasta se bucură de prezum ia de legalitate i temeinicie, iar Comisia de 

solu ionarea a contesta iilor nu putea să facă aprecieri cu privire la conformitatea acestuia cu 

legisla ia în vigoare cu atât mai mult cu cât membrii acesteia nu sunt licen ia i în drept. 

20. În al patrulea rând, chiar i în ipoteza în care ar fi fost necesară aplicarea 

vreunui timbru fiscal i men ionarea referatului medicului de specialitate psihiatrie sau 

neurologie în baza căruia a fost eliberat, lipsa acestora nu ar putea fi imputată candidatei 

TILEA DOINA  MARIA întrucât aceasta, cu bună-credin ă, s-a deplasat la o unitate medicală 

abilitată de către Direc ia de Sanatate Publică a Jude ului Hunedoara să emită astfel de 

adeverin e, a plătit o taxă, a fost examinată i a primit Adeverin a solicitată. 

21. Candidata nu avea de unde să tie, în mod exhaustiv, toate condi iile de formă 

pe care trebuie să le îmbrace acea adeverin ă. 

22. Numita TILEA DOINA MARIA s-a limitat doar în a observa dacă aceasta 

întrune te condi iile arătate în Regulamentul de organizare i desfă urare a concursului, 

respectiv să fie vorba despre o adeverin ă tip certificat A5 din care să rezulte că este aptă 

medical, psihic i neuropsihic, condi ii care au fost satisfăcute. 

23. In fine, timbrul fiscal este doar o taxă, taxă care, chiar dacă ar fi fost obligatorie, 

neplata acesteia nu ar putea afecta în vreun fel valabilitatea adeverin ei medicale. 

24. O altă neregulă în defă urarea acestui concurs, este dată de faptul că, în ziua 

depunerii contesta iei, 09.01.2018, candidata TILEA DOINA MARIA l-a întâlnit pe 

                                                           
3 Principiu potrivit căruia sarcina probei revine aceluia care reclamă sau acuză. 



5 

 

contracandidatul său îbîrnă Andrian, cu care a purtat o discu ie, discu ie în urma căreia a 

rezultat că acesta din urmă cuno tea con inutul dosarului de concurs al candidatei TILEA. 

25. Mai exact, numitul îbîrnă Andrian a afirmat că dosarul candidatei TILEA a 

fost respins pentru lipsa timbrului fiscal pe adeverin a tip certificat A5, în condi iile în care 

această informa ie nu era publicată nici pe site-ul spitalului i nici pe cel al Administra iei 

Spitalelor i Serviciilor Medicale Bucure ti. 

26. Sub acest aspect, este evidentă favorizarea candidatului îbîrnă Andrian în 

condi iile în care acestuia i s-a permis accesul la dosarul candidatei TILEA DOINA MARIA, 

în timp ce aceasta, de i a solicitat de 3 (trei) ori4 să i se comunice componen a comisiei de 

concurs, i s-a refuzat comunicarea acestei informa ii. 

Pentru toate aceste considerente, se solicită ca, în limitele competen ei 

dumneavoastră, să lua i măsurile legale care se impun. 

 

                                                                                       

15.01.2018                                                             TILEA DOINA MARIA 

 

 

 

 

                                                           
4 S-a solicitat comunicarea componen ei comisiei de concurs prin intermediul Contesta iei nr. 437/09.01.2018, 
printr-o cerere separată nr. 725/10.01.2018 i prin e-mail la data de 11.01.2018. 
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Către, 
CONSILIUL DE ADMINISTRA IE al  

Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” 
 - În atenția Doamnei Președinte APOSTOL FLORICICA -  

 

 

 

 

DOAMNA PREȘEDINTE 

 

 Subsemnata TILEA DOINA-MARIA, domiciliată în Bucure ti, Aleea Valea 

Călugărească nr. 4, bl. A10A, Sc. D, ap. 54, Sector 6, identificată cu C.I. seria RX nr. 

470828, CNP 2751019205746, în calitate de candidată la concursul pentru ocuparea func iei 

de Manager al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, formulez 

prezenta 

 
SESIZARE 

 

cu privire la neregulile admise la desfă urarea concursului pentru ocuparea func iei de 

Manager al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, prin care se solicită 

ca, în limitele competen ei dumneavoastră, să luați măsurile legale care se impun, pentru 

următoarele  

MOTIVE 

 

1. În perioada 08.01.2018 - 15.01.2018, în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie 

„Prof. Dr. Alexandru Obregia” s-a desfă urat concursul pentru ocuparea func iei de manager 

al acestei institu ii sanitare, în conformitate cu prevederile Dispozi iei Primarului General al 

Municipiului Bucure ti nr. 1504/23.10.2017. 

2. Candidata TILEA DOINA MARIA a depus în data de 05.01.2018 (ultima a zi a 

termenului de depunere) dosarul de înscriere la acest concurs, dosar înregistrat sub numărul 

285/05.01.2018. 

3. La data de 08.01.2018, Consiliul de Administra ie al Spitalului Clinic de 

Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” a publicat Anun ul nr. 356 din aceea i zi, semnat 

doar de către Secretarul Comisiei de examinare, prin care se aduce la cuno tin ă faptul că 

dosarul candidatei TILEA DOINA MARIA a fost respins întrucât nu ar respecta cerin ele 

stabilite de prevederile Capitolului I art. 1 alin (1) lit. C) i cele prevăzute în Capitolul III art. 

12. lit. d) i h) din Regulamentul de organizare i desfă urare a concursului pentru ocuparea 



2 

 

func iei de manager unitate sanitară, persoană fizică, aprobat prin Dispozi ia Primarului 

General nr. 1504/23.10.2017. 

4. Cu alte cuvinte, i s-a repro at candidatei TILEA DOINA MARIA că nu ar fi 

depus la dosarul de înscriere: 

- copia certificată pentru conformitate a documentelor care să ateste absolvirea 

cursurilor de perfec ionare în management sau management sanitar ori a diplomei de 

masterat sau doctorat în managementul sanitar, economic sau administrativ; i 

- adeverin a tip certificat A5 din care să rezulte că este aptă medical, psihic i 

neuropsihic pentru ocuparea func iei pentru care candidează.  

5. Împotriva acestui „Anun ”, candidata TILEA DOINA MARIA a formulat 

Contesta ie, înregistrată sub nr. 437/09.01.2018, prin care a solicitat admiterea acesteia, 

reanalizarea dosarului de înscriere, cu consecin a constatării faptului că aceasta (candidata) 

îndepline te toate condi iile pentru participarea la concurs. 

6. În motivarea Contesta iei, candidata TILEA DOINA MARIA a arătat, în esen ă, 

că în con inutul dosarului de înscriere, aceasta a depus, în copie conformă cu originalul, 

Diploma de Doctorat în Contabilitate – profil economic Seria H nr. 026488 precum i 

Certificatul de absolvire a unui curs de perfec ionare în management Seria A nr. 

0082269, îndeplinind astfel (de două ori) cerin ele stabilite la Capitolul I art. 1 alin (1) lit. C 

i cele prevăzute în Capitolul III art. 12. lit. d) din Regulamentul de organizare i desfă urare 

a concursului pentru ocuparea func iei de manager unitate sanitară, persoană fizică, aprobat 

prin Dispozi ia Primarului General nr. 1504/23.10.2017, motiv pentru care în mod gre it, 

nelegal i abuziv Comisia de Concurs a re inut faptul că numita TILEA DOINA MARIA nu 

ar îndeplini aceste condi ii. 

7. În ceea ce prive te adeverin a tip certificat A5, candidata a precizat faptul că, în 

con inutul dosarului de înscriere au fost incluse două adeverin e medicale, una dintre acestea 

fiind Tip A5 din care rezultă că numita TILEA DOINA MARIA este aptă medical, psihic i 

neuropsihic, cea de-a doua fiind suplimentară i eliberată de către medicul de familie (filele 

5-6 din dosarul candidatei), astfel încât, i sub acest aspect, hotărârea Comisiei de Concurs 

este una nelegală i netemeinică, candidata îndeplinind i această din urmă condi ie. 

8. În concluzie, s-a solicitat să se constate faptul că dosarul depus de numita TILEA 

DOINA MARIA în data de 05.01.2018 i înregistrat la sediul spitalului sub nr. 285, respectă 

întru-totul cerin ele stabilite în Regulamentul de organizare i desfă urare a concursului 

pentru ocuparea func iei de manager unitate sanitară, persoană fizică, aprobat prin Dispozi ia 

Primarului General nr. 1504/23.10.2017, con inând toate documentele care dovedesc 
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îndeplinirea de către candidată a tuturor condi iilor i criteriilor impuse, documentele fiind 

numerotate. 

9. La data de 10.01.2018, Comisia de solu ionare a contesta iilor, compusă din 

numi ii Harda Stelica - pre edinte, Narcis Copca
1
 - membru, Jardan Gheorghi - membru 

i Bacanu Tatiana - secretar, a emis Procesul-verbal nr. 647/10.01.2018 prin care a respins 

Contesta ia candidatei TILEA DOINA MARIA. 

10. În motivare, s-au arătat următoarele: “... Comisia a analizat contestația și 

documentele depuse ... și a decis respingerea dosarului întrucât adeverința tip Certificat A5 

nr. 6 din 03.01.2018 eliberată de societatea SAL Medical S.R.L. Lupeni - Jud. Hunedoara 

este invalidă pentru următoarele considerente: lipsă timbru fiscal și lipsește menționarea 

referatului medicului de specialitate psihiatrie sau neurologie în baza căruia a fost 

eliberat”. 

11. Procesul-verbal nr. 647/10.01.2018 prin care s-a respins contestația candidatei 

TILEA DOINA MARIA este nelegal i netemeinic, fiind rezultatul unei interpretări cu rea-

credin ă a legisla iei, având ca unic scop favorizarea contracandidatului îbîrnă Andrian2. 

Astfel: 

12. În primul rând, condi ia prevăzută în Capitolul III art. 12. lit. h) din 

Regulamentul de organizare i desfă urare a concursului pentru ocuparea func iei de manager 

unitate sanitară, persoană fizică, aprobat prin Dispozi ia Primarului General nr. 

1504/23.10.2017, este cea de a depune la dosarul de înscriere la concurs o „adeverință tip 

certificat A5 din care să rezulte că este aptă medical, psihic și neuropsihic”. 

13. Or’ este evident faptul că numita TILEA DOINA MARIA a îndeplinit această 

condi ie câtă vreme a ata at la dosarul de înscriere, în original, adeverința tip certificat A5 nr. 

6 din 03.01.2018 eliberată de societatea SAL Medical S.R.L. Lupeni - Jud. Hunedoara. 

14. În al doilea rând, nu există vreo dispozi ie legală în sensul obligativită ii 

aplicării unui timbru fiscal pe Adeverin a tip certificat A5 i nici a men ionării în cuprinsul 

                                                           
1 A se vedea mai multe informa ii despre acest membru: 
http://www.tolo.ro/2017/04/24/managerul-copca-locuieste-nu-intr-o-vila-ci-in-doua-vile-nedeclarate-din-pipera-
iar-baiatul-lui-studiaza-la-un-liceu-privat-in-florenta/ 
http://www.tolo.ro/2017/04/19/sotia-lui-narcis-copca-si-a-facut-firma-cu-sotiile-patronilor-care-au-primit-
imediat-mansardarea-spitalului-sf-maria/ i 
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22175384-video-narcis-copca-controversatul-director-spitalului-sfanta-
maria-din-bucuresti-singurul-candidat-pentru-nou-mandat-manager-ana-ciceala-consilier-usr-data-afara-
sustinerea-publica-proiectului-managem.htm 
2
 http://www.tolo.ro/2017/07/25/firea-a-numit-la-spitalul-obregia-un-manager-care-a-lucrat-la-primaria-lui-

pandele-iar-firmele-cu-lucrari-supraevaluate-au-revenit/ 
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acestuia referatului medicului de specialitate psihiatrie sau neurologie în baza căruia a fost 

eliberat. 

15. De altfel, nici Comisia de solu ionare a contesta iilor nu a indicat vreo dispozi ie 

legală care să instituie astfel de cerin e, de i îi incumba această sarcină potrivit principiului 

actori incubit probatio3. 

16. Dimpotrivă, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor 

taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, art. VI, la 

data de 01.02.2017, a fost abrogată Legea nr. 117/1999 care, în art. 1, instituia obligativitatea 

achitării unor taxe extrajudiciare pentru eliberarea certificatelor de orice fel. 

17. Prin urmare, de la 01.02.2017 a fost eliminată obligativitatea achitării vreunei 

taxe pentru eliberarea oricărui tip de certificat precum i aplicarea vreunui timbru pe acesta. 

18. În al treilea rând, Comisia de solu ionare a contesta iilor nu are (și nici nu ar 

putea avea) ca atribu ie constatarea validită ii sau nu a unor acte juridice. 

19. Atâta timp cât o instan ă judecătorească nu constatat nulitatea adeverinței tip 

certificat A5 nr. 6 din 03.01.2018 eliberată de societatea SAL Medical S.R.L. Lupeni - Jud. 

Hunedoara, aceasta se bucură de prezum ia de legalitate i temeinicie, iar Comisia de 

solu ionarea a contesta iilor nu putea să facă aprecieri cu privire la conformitatea acestuia cu 

legisla ia în vigoare cu atât mai mult cu cât membrii acesteia nu sunt licen ia i în drept. 

20. În al patrulea rând, chiar i în ipoteza în care ar fi fost necesară aplicarea 

vreunui timbru fiscal i men ionarea referatului medicului de specialitate psihiatrie sau 

neurologie în baza căruia a fost eliberat, lipsa acestora nu ar putea fi imputată candidatei 

TILEA DOINA  MARIA întrucât aceasta, cu bună-credin ă, s-a deplasat la o unitate medicală 

abilitată de către Direc ia de Sanatate Publică a Jude ului Hunedoara să emită astfel de 

adeverin e, a plătit o taxă, a fost examinată i a primit Adeverin a solicitată. 

21. Candidata nu avea de unde să tie, în mod exhaustiv, toate condi iile de formă 

pe care trebuie să le îmbrace acea adeverin ă. 

22. Numita TILEA DOINA MARIA s-a limitat doar în a observa dacă aceasta 

întrune te condi iile arătate în Regulamentul de organizare i desfă urare a concursului, 

respectiv să fie vorba despre o adeverin ă tip certificat A5 din care să rezulte că este aptă 

medical, psihic i neuropsihic, condi ii care au fost satisfăcute. 

23. In fine, timbrul fiscal este doar o taxă, taxă care, chiar dacă ar fi fost obligatorie, 

neplata acesteia nu ar putea afecta în vreun fel valabilitatea adeverin ei medicale. 

                                                           
3 Principiu potrivit căruia sarcina probei revine aceluia care reclamă sau acuză. 
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24. O altă neregulă în defă urarea acestui concurs, este dată de faptul că, în ziua 

depunerii contesta iei, 09.01.2018, candidata TILEA DOINA MARIA l-a întâlnit pe 

contracandidatul său îbîrnă Andrian, cu care a purtat o discu ie, discu ie în urma căreia a 

rezultat că acesta din urmă cuno tea con inutul dosarului de concurs al candidatei TILEA. 

25. Mai exact, numitul îbîrnă Andrian a afirmat că dosarul candidatei TILEA a 

fost respins pentru lipsa timbrului fiscal pe adeverin a tip certificat A5, în condi iile în care 

această informa ie nu era publicată nici pe site-ul spitalului i nici pe cel al Administra iei 

Spitalelor i Serviciilor Medicale Bucure ti. 

26. Sub acest aspect, este evidentă favorizarea candidatului îbîrnă Andrian în 

condi iile în care acestuia i s-a permis accesul la dosarul candidatei TILEA DOINA MARIA, 

în timp ce aceasta, de i a solicitat de 3 (trei) ori4 să i se comunice componen a comisiei de 

examinare, i s-a refuzat comunicarea acestei informa ii. 

Pentru toate aceste considerente, precum i pentru faptul că dumneavoastră, în 

calitate de pre edinte al comisiei de examinare, a i permis accesul candidatului îbîrnă 

Andrian atât la dosarul de înscriere la concurs al candidatului TILEA DOINA MARIA 

precum i la lucrările comisiei de examinare, creând astfel suspiciuni rezonabile cu privire la 

obiectivitatea desfă urării concursului de ocupare a postului de manager, se solicită ca, în 

limitele competen ei dumneavoastră, să lua i măsurile legale care se impun. 

 

                                                                                       

15.01.2018                                                             TILEA DOINA MARIA 

 

 

 

 

                                                           
4 S-a solicitat comunicarea componen ei comisiei de examinare prin intermediul Contesta iei nr. 
437/09.01.2018, printr-o cerere separată nr. 725/10.01.2018 i prin e-mail la data de 11.01.2018. 
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