
 

 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație nr. 382 

Ședința din 23.11.2020 

 

 

1. Aprobare cerere suspendare C.I.M. - Lupu Cristian 

Doamna director dă citire cererii nr. 2951/16.11.2020, depusă de domnul Lupu 

Cristian, muncitor de întreținere, prin care solicită suspendarea Contractului 

Individual de Muncă pe baza deciziei medicale asupra capacității de muncă cu nr. 

2320/15.10.2020 eliberată de Cabinetul de expertiză medicală Onești,începând cu 

data de 24.11.2020.  

Se aprobă suspendarea C.I.M. pentru domnul Lupu Cristian, în conformitate cu art. 50, 

lit. b din Legea 53/2003 privind Codul Muncii și ținând cont de art. 69 din Legea 

263/2010 cu privire la pensia de invaliditate. 

 

2. Aprobare propunere organizare concurs de ocupare a unui post temporar vacant de 

muncitor întreținere și stabilire a condițiilor specifice pe care persoanele care 

participă la concurs trebuie să le îndeplinească 

În conformitate cu prevederile HG 286/23.03.2011 cu completările ulterioare, se 

aprobă propunerea de organizare concurs de ocupare a unui post temporar vacant de 

muncitor întreținere și stabilirea condițiilor specifice pe care persoanele care 

participă la concurs trebuie să le îndeplinească (anexa 1). 

 

3. Aprobare a componenței Comisiei de organizare și desfășurare a concursului de 

ocupare a unui post temporar vacant de muncitor întreținere, pe perioadă determinată  

În conformitate cu prevederile HG 286/23.03.2011 cu completările ulterioare, se 

aprobă componența Comisiei de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a 

unui post temporar vacant de muncitor întreținere, pe perioadă determinată:  

- președinte – Lupu Mihaela, administrator de patrimoniu; 

- membri – Ciobanu Adrian, muncitor întreținere, C. N. „D. Cantemir”, Onești, 

Bonțoi Gheorghe, muncitor întreținere, C. T. „Petru Poni”, Onești;  

- secretar – Stanciu Gabriela, secretar șef. 
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4. Aprobare a componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor concursului de 

ocupare a unui post temporar vacant de muncitor întreținere, pe perioadă determinată  

În conformitate cu prevederile HG 286/23.03.2011 cu completările ulterioare, se 

aprobă componența Comisiei de soluționare a contestațiilor concursului de ocupare a 

unui post temporar vacant de muncitor întreținere, pe perioadă determinată:  

- președinte – Botezatu Maria, administrator de patrimoniu, C. T. „Petru Poni”, 

Onești; 

- membri – Rusu Robert, muncitor întreținere, C. N. „Gr. Moisil”, Onești, Stoian 

Viorel, muncitor întreținere, C. T. „Petru Poni”, Onești;  

- secretar – Stanciu Gabriela, secretar șef. 

 

 

 

 

 

      În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 24.10.2019, directorul a 

emis următoarea decizie: 

 

Decizia nr. 224/1/23.11.2020 privind suspendarea contractului individual de muncă, 

prin pensionarea pentru incapacitate temporară de muncă,  a domnului LUPU 

CRISTIAN, muncitor calificat. 

 

Decizia nr. 226/02.12.2020 privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului de muncitor întreținere, temporar vacant, perioadă determinată: 

- președinte – Lupu Mihaela, administrator de patrimoniu; 

- membri – Ciobanu Adrian, muncitor întreținere, C. N. „D. Cantemir”, 

Onești, Bonțoi Gheorghe, muncitor întreținere, C. T. „Petru Poni”, Onești;  

- secretar – Stanciu Gabriela, secretar șef. 

 

Decizia nr. 227/02.12.2020 privind constituirea Comisiei de soluționare a 

contestațiilor concursului de ocupare a unui post temporar vacant de muncitor 

întreținere, pe perioadă determinată președinte – Botezatu Maria, 

administrator de patrimoniu, C. T. „Petru Poni”, Onești;  

- membri – Rusu Robert, muncitor întreținere, C. N. „Gr. Moisil”, Onești, 

Stoian Viorel, muncitor întreținere, C. T. „Petru Poni”, Onești;  

- secretar – Stanciu Gabriela, secretar șef. 
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