CONSILIUL JUDETEAN BACAU
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

9I PROTECTIA COPILULUI BACAU

Anexi
la Dispozitia nr.

REGULAMENT
pentru ocuarea unor posture vacante sau temporar vacante
in cadrul Directiei Generale de Asistent5 SocialS gi Proteclia Copilului BacEu

CAPITOLUL I
Organizarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant

sEcTruNEA 1
Dispozigii generale

l

ART.
(1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen, in limita posturilor
vacante sau temporar vacante previzute in statul de functii, aprobate pentru a fi scoase la concurs de c5tre
Consiliul Judetean Bac5u .
(2) In cazul in care la concursul organizat se prezint5 un singur candidat, ocuparea postului se face prin
examen.

ART.2
La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate participa orice
persoan5 care indeplinegte conditiile generale gi condiliile specifice stabilite prin figa postului pentru ocuparea
respectivei functii .

ART.3
Poate ocupa un post vacant pafticipa la concursul pentru ocuparea unui post vacant saatemporar vacant
persoana care indeplinegte urm5toarele condilii:

a) are cet5tenia rom6n5, cet5tenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apa(in6nd
Spatiului Economic European gi domiciliul in Rom6nia;
b) cunoagte limba rom6n5, scris gi vorbit;
c) are v6rsta minim5 reglementat5 de prevederile legale;
d) are capacitate deplin5 de exerciliu;
e) are o stare de s5n5tate corespunz5toare postului pentru care candideaz5, atestat5 pe baza adeverinlei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unit5tile sanitare abilitate;
f) indeplinegte conditiile de studii gi, dupi caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit cerinlelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat5 definitiv pentru s5v6rgirea unei infractiuni contra umanit5lii, contra statului ori
contra autoritdtii, de serviciu sau in leg5turE cu serviciul, care impiedicd inf5ptuirea justiliei, de fals ori a unor
fapte de coruptie sau a unei infractiuni siv6rglte cu intentie, care ar face-o incompatibilS cu exercitarea
functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

ART.4
(1) Conditiile specifice pe care trebuie sE le indeplineasc5 persoana care participE la concursul pentru
ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se vor stabili, pe baza figei postului, la propunerea
structurilor in al cEror stat de fundii se aflS functia vacantS.
(2) Conditiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar
vacante care necesit5 studii superioare ori studii superioare de scurt5 durat5 se stabilesc in conformitate cu
nomenclatoarele domeniilor gi specializErilor din invSt5mAntul universitar de lung5 duratE gi scurt5 duratS,
respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licentE gi specializtrilor gi programelor de
studii din cadrul acestora.

ART.5
(1) in vederea ocupirii unui post vacant sau temporar vacant, structurile din cadrul Direcliei Generale de
Asistent5 SocialS gi Protectia Copilului Bac5u transmit compaftimentului de resurse umane propunerea
privind organizarea gi desfSgurarea concursurilor.
(2) Propunerea privind organizarea gi desfSgurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant prev5zut5 la alin. (1) trebuie s5 cuprindE urm5toarele:
a) denumirea funcliei vacante sau temporar vacante;
b) fiSa de post corespunz5toare funcliei vacante sau temporar vacante intocmit5 gi aprobat5 in condiliile
legii;
c) bibliografla gi, dac5 este cazul, tematica stabilit5 de conduc5torul structurii de specialitate care propune
organizarea concursului de ocupare a postului vacant sau temporar vacant;
d) propuneri privind componenta comisiei de concurs, precum gi a comisiei de solulionare a contestaliilor;
e) tipul probelor de concurs: proba scris5 gi/sau proba practic5 gi interviu, dup5 caz;
f) alte mentiuni referitoare la organizarea concursului sau la conditiile de participare.
(3) Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucr5ri, afticole de specialitate sau surse de informare gi
documentare expres indicate, cu relevant5 pentru funclia vacantS sau temporar vacant5 pentru care se
organizeaz5 concursul. Bibliografla intocmit5 de c5tre structura de specialitate in cadrul c5reia se afl5 postul
vacant sau temporar vacant este transmis5 compartimentului de resurse umane 9i va aprobat5 de
directorul qeneral,
(4)Tematica concursului se stabilegte pe baza bibliografiei.

SECTIUNEA a 2-a
Dosarul de concurs

ART.6
(1) Pentru inscrierea la concurs candidalii vor prezenta urm5toarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresat5 conducStorului autoritSlii sau instituliei publice organizatoare.;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest5 identitatea, potrivit legii, dupd caz;
c) copiile documentelor care sE ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atestS efectuarea unor
specializ5ri, precum si copiile documentelor care atest5 indeplinirea condiliilor specifice ale postului ;
d) carnetul de munc5, sau, dupd caz, adeverinlele care atestd vechimea in munc6, in meserie gi/sau in
specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria r5spundere cE nu are antecedente penale care s|-l fac}
incompatibil cu functia pentru care candideazS;
f) adeverint5 medicalS care sE ateste starea de s5nState corespunz5toare eliberat5 cu cel mult 6 luni
anterior derul5rii concursului de c5tre medicul de familie al candidatului sau de c5tre unitSlile sanitare
abilitate;
g) curriculum vitae, semnat si datat pe fiecare pagind;
h) copie certificatului de nastere si c5s5torie;
i) dosar cu gina sau dosar plic.

(2) Adeverinta care atest5 starea de sdn5tate contine, in clar, num5rul, data, numele emitentului gi
calitates acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul SEnEtEtii.
(3) In cazul documentului prev;zut la alin, (1) lit, e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care
a depus la inscriere o declaratie pe propria rSspundere cE nu are antecedente penale, are obligalia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tSrziu p6nE in preziua desfSgurErii primei
probe a concursului (proba scris5).
(4) Actele prev5zute la alin.l lit. b), c),d) gi h) vor fi prezentate gi in original in vederea verific5rii
conformit5tii copiilor cu acestea.
(5) Depunerea dosarului se va face personal de c5tre condidat.
(6) Toate documentele pe care le va contine vor fi obligatoriu in limba rom6n5. Documentele elaborate
intr-o limbi str5inE gi care nu sunt insotite de o traducere legalizat5 in limba rom6ni nu vor fi luate in
considerare.
(7) Nedepunerea dosarului in termenul prev5zut sau depunerea unui dosar incomplet determin5 automat
respi ngerea dosarului.
(B) Candidatul poate concura pentru un singur post.
(9)potrivit legislaliei privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privegte prelucarea datelor cu caracter
persona/, candidatul are dreptul de a solicita anonimlzarea numelui la publicarea rezultatelor la toate etapele
concursului . In acest caz rezultatele vor fi publicate sub un numdr de cod de identificare care va coincide cu
numdrul de fnregistrare atribuit dosarulul de inscriere la concurs.
(10) odatd cu depunerea dosarului candidatul se vor depune si urmdtoarele declaralii pe propria
rdspundere:
Declaralie prelucrare date cu caracter personal;
Declaratie, pe propria r5spundere, privind cazieruljudiciar(numai in situatia in care nu se depune
cazierul judiciar);
Declaratie privind veridicitatea informatiilor prezentate in dosar 9i in curiculum vitae;
Declaralie privind luarea Ia cunogtint5 a prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a
concursului;
Declaraliie pe propria r5spundere, in format letric, se obtin de la secretarul comisiei de concurs.

o
o
o
o

fi consemnate intr-un opis al
dosarului. Secretarul comisiei de concurs va numerota toate filele dosarului si le va inscrie in opisul dosarului.
Opisul dosarului va fi semnat si datat de secretarul comisiei de concurs si de candidat.
(11) Lista documentelor depuse la dosarul de inscriere la concurs vor

SECTIUNEA a 3-a
Publicitatea concursului

ART.7
(1) Autoritatea sau institutia publlca organizatoare are obligatia sE publice, cu cel putin 15
zile lucratoare inainte de data stabilit5 pentru prima prob5 a concursului pentru ocuparea unui
post vacant, respectiv cu cel putin 10 zile lucritoare ?nainte de data stabilit5 pentru prima
proba a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, anuntul privind concursul in

iel, P
larqa
internet, precum gi la sediul din Baciu, strada Condorilor nr. 2
(2) Anuntul afigat la sediu 9i, dupS ca4 pe pagina de internet a institutiei va cuprinde in mod
obligatoriu urmatoarele elemente:
a) numirul si nivelul posturilor scoase la concurs, precum 9i structurile in cadrul c5rora se aflS
aceste posturi, precum 9i denumirea postului pentru care se organizeazi concursul;
b) documentele solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a
dosarului de concurs si datele de contact ale persoanei care asigur5 secretariatul comisiei de

concurs;

a

c) conditiile generale si specifice prevazute in fisa de post;
d) conditiile necesare ocuparii unui post de natura contractuala vacant sau temporar vacant
prevazute la art. 3;
e) tipul probelor de concurs, locul, data 9i ora desf5suririi acestora;
Q bibliografia 9i, dup5 caz, tematica;
g) calendarul de desfasurare a concursului, respectiv data limita si ora p6na la care se pot depune
dosarele de concurs, datele de desf5surare a probelor de concurs, termenele in care se afigeaz5
rezultatele pentru fiecare prob5, termenele in care se pot depune gi in care se afiseazi rezultatele
contestatiilor, precum 9i termenul in care se afiseaza rezultatele finale.
(3) Informatiile referitoare la organizarea si desfasurarea concursului prezentate la alin. (2) se
menlin la locul de afisare 9i, dupa ca4pe pagina de internet p6n5 la finalizarea concursului.
(4) Anuntul publicat in presa scris5 si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, va contine:
denumirea postului, nivelul studiilor si vechimea in specialitatea studiilor necesare ocupSrii postului
pentru care se organizeaz5 concursul, data, ora si locul de desf5surare a acestuia, data-limit5 pdn5
la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs si datele de contact ale persoanei care
asigurd secretariatul comisiei de concurs.
(5) Documentele aferente concursului, respectiv anunlul cuprinzind conditiile generale si specifice,
calendarul de desfasurare a concursului, bibliografia si, dupa caz, tematica, se transmit spre
publicare catre poftalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro, in
termenele prevazute la alin. (1).
(6) Publicitatea in cazul modificarii unor aspecte referitoare la organizarea sau desfasurarea
concursului se realizeaza in cel mai scurt timp prin mijloacele prevazute la alin. (1)."

SECTIUNEA a 4-a
Constituirea comisiilor de concurs gi de solutionare a contestaliilor

ART.8
(1) Prin Dispozitia Directorului General al Direcliei Generale de Asisten!5 SocialS gi Proteclia Copilului
BacEu , in conditiile prezentului regulament- cadru , se constituie comisia de concurs , respectiv comisia de
solulionare acontestalilor, pini cel t6rziu la data publicirii anunlutui de concurs.
(2) Persoanele nominalizate in comisia de concurs 9i in comisia de solulionare a contestaliilor, cu exceplia
secretarului, sunt persoane cu pregEtire gi experien!5 profesionalS in domeniul postului pentru care se
organizeaz5 concursul.
(3) Atet comisia de concurs, c6t 9i comisia de solulionare a contestaliilor au fiecare ?n componenla lor un
pregedinte, 2 - 4 membri gi un secretar, astfel inc6t componenla comisiei sE aib5 un num5r impar.
(4) Pregedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de solulionare a contestaliilor se desemneaz5
din r6ndul membrilor acestora, prin dipozilia de constituire a comisiilor.
(5) Secretariatul comisiei de concurs gi secretariatul comisiei de solulionare a contestaliilor se asigurS, de

regul6, de c5tre o persoan5 din cadrui compaftimentelor de resurse umane ale autoritSlii sau instituliei
publice organizatoare a concursului, acestea neav6nd calitatea de membri.
(6) Secretarul comisiei de concurs este gi secretar al comisiei de solulionare a contestaliilor si este numit
prin actul prev5zut la alin. (1).

ART.9
Persoanele desemnate in comisiile de concurs sau de solulionare a contestaliilor trebuie sE indeplineasc5
cumulativ urm5toarele conditii :
a) sE detinE o functie cel pulin egalS sau echivalent5 cu funclia contractualS vacant5 pentru ocuparea
cEreia se organizeaz5 concursul;
b) sE nu se afle in cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.
4

ART.10
(1) Nu poate fl desemnatE in calitatea de membru in comisia de concurs sau in comisia de solutionare a
contestaliilor persoana care a fost sanctionatS disciplinar, iar sanctiunea aplicatl nu a fost radiat6, conform
legii.

(2) Calitatea de membru in comisia de concurs este incompatibilS cu calitatea de membru in comisia de
solulionare a contestatiilor.
ART.11
Nu poate fi desemnat5 in calitatea de membru in comisia de concurs sau in comisia de solutionare a
contestatiilor persoana care se aflS in urm5toarele situatii:
a) are relafii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati sau interesele patrimoniale ale sale ori ale
sotului sau sotiei pot afecta impar[ialitatea gi obiectivitatea evaluErii;
b) este sot, sotie, rud5 sau afin pSnE la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidali ori cu un alt
membru al comisiei de concurs sau al comisiei de solutionare a contestatiilor;
c) este sau urmeaz5 sE fie, in situatia ocup5rii postului de conducere pentru care se organizeaz5
concursul, direct subordonat ierarhic al oric5ruia dintre candidati.

ART.12
(1) Situatiile prev5zute la art. 10 gi 11 se sesizeaz5 in scris directorului general al Directiei Generale de
Asistent5 SocialS si Protectia Copilului BacEu de c5tre persoana in cauz5 , de oricare dintre candidati, ori de
alt5 persoand interesatE , in orice moment al organizErii si desf5surErii concursului .
(2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia sE informeze, in
scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre aparitia oricErei situatii dintre cele prevSzute la art.

10 9i 11. In aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de solutionare a contestaliilor au
sI se abtinE de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concurs.
(3) In cazul constat5rii existentei uneia dintre situaliile prev5zute la art. 10 gi 11 dispozilia de numire a
comisiei se modific5 in mod corespunz5tor, in termen de cel mult dou5 zile lucrdtoare de la data constatSrii,
prin inlocuirea persoanei aflate in respectiva situalie cu o alt5 persoan5 care sE indeplineascS condiliile
prev5zute la art, 9.
(+) in cazul in care oricare dintre situaliile prev5zute la art. 10 gi 11 se constat5 ulterior desfSgurErii uneia
dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor desf5gurate se recalculeaz5 prin eliminarea evalu5rii
membrului aflat in situatie de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurErii validitSlii
evalu5rii a cel putin doud treimi din num5rul membrilor comisiei de concurs.
(5) In situatia in care nu este asigurat5 validitatea evaluErii a cel pulin dou5 treimi din numirul membrilor
comisiei de concurs, procedura de organizare gi desfigurare a concursului se reia.
obligati.a

ART.13
Ne?ndeplinirea de citre membrii comisiilor de concurs gi de solulionare a contestaliilor a obligaliei
previzute la art. 12 alin. (2) se sanctioneazS potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele mdsuri pentru
asigurarea transparentei in exercitarea demnit5tilor publice, a funcliilor publice gi in mediul de afaceri,
prevenirea gi sanctionarea coruptiei, cu modificSrile gi complet5rile ulterioare.

ART.14
in funclie de num5rul gi de specificul posturilor vacante/temporar vacante pentru care se organizeazd

concurs/ se pot constitui mai multe comisii de concurs.

SECTIUNEA a 5-a
Atribu$iile comisiei de concurs gi ale comisiei de solulionare a contestaliilor

ART. 15
Comisia de concurs are urm5toarele atributii principale:
a) selecteaz5 dosarele de concurs ale candidafilor;
b) stabilegte subiectele pentru proba scrisS;
c) stabilegte planul probei practice gi realizeaz5 proba practicS;
d) stabilegte planul interviului gi realizeaz5 interviul;

e) noteaz5 pentru fiecare candidat proba scris5 gi/sau proba practicS gi interviul;
f) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidatilor;
g) semneazl procesele-verbale intocmite de secretarul comisiei dupd fiecare etapE de concurs, precum

Si

raportul final al concursului.

ART.16
Comisia de solutionare a contestatiilor are urm5toarele atributii principale:

a) solutioneaz5 contestatiile depuse de candidati cu privire la seleclia dosarelor gi cu privire la notarea
probei scrise, probei practice gi a interviului;
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fl comunicate candidatilor.
ART.17
Secretarul comisiei de concurs gi de solufionare a contestatiilor are urm5toarele atribufii principale:
a) primesc dosarele de concurs ale candidatilor, respectiv contestatiile, dup5 caz;
b) convoaci membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de solulionare a contestaliilor,

la

solicitarea pregedi ntel ui comisiei ;
c) intocmeste, redacteaz5 gi semneaz5 alSturi de comisia de concurs, respectiv comisia de solulionare a

contestatiilor, intreaga documentalie privind activitatea specific5 a acesteia, respectiv procesul-verbal al
selectiei dosarelor gi raportul concursului;
d) asigurE afigarea rezultatelor obtinute de candidali la probele concursului, respectiv rezultatele
eventualelor contesta[ii ;
e) indeplinesc orice sarcini speciflce necesare pentru buna desfSgurare a concursului.

CAPITOLUL TI
DesfSgurarea concursului pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzitor
unei funcgii contractuale

sEcTruNEA I
generale
privind
Dispozitii
desfigurarea concursului

ART.18
(1) Concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant constS, in 3 etape succesive,

dupE

cum urmeazS:
a) seleclia dosarelor de inscriere;
b) proba scrisd gi/sau prob5 practicS;
c) interviul.
(2) Proba practic5 poate fl introdus5 in cazul funcliilor la care este necesari verificarea abilitSlilor practice.
(3) Se pot prezenta la urm5toarea etap5 numai candidalii declarali admigi la etapa precedentS.

ART.19

(1) tn vederea particip5rii la concurs, candidatii depun dosarul de concurs in termen de 10 zile
lucrdtoare de la data afigdrii anunlului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile
lucritoare pentru un post temporar vacant .
(2) In termen de maximum 2 zile lucritoare de la data expir5rii termenului de depunere a dosarelor in
cazul concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv maximum I zi lucritoare pentru ocuparea
Unui post temporar vacant , comisia de concurs are obligalia de a selecta dosarele de concurs pe baza

indeplinirii conditiilor de participare.
(3) DupE finalizarea selediei dosarelor se va incheia un proces-verbal, care va
membrii comisiei.

6

fi

semnat de c5tre toli

SECTIUNEAa 2-a
Selectia dosarelor de concurs, proba scrisi gi/sau proba practici a concursului gi interviul

ART.20
(1) Rezultatele select5rii dosarelor de inscriere se afi$eaz5 de c5tre secretarul comisiei de concurs, cu
mentiunea "admis" sau "respins", insotitS, dupE caz, de motivul respingerii dosarului, la sediul Direcliei
Generale de Asisten[5 gi Protectia Copilului BacEu situate in strada Condorilor nr,2, precum si pe pagina de
internet a instituliei , in termen de I zi lucritoare de la expirarea terenului prev5zut la art. 19 alin.(2)
(2) Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere se depun la secretarul comisiei de
solutionare a contestatiilor in maximum o zi lucritoare de la afigarea rezultatelor selecliei dosarelor de
c5tre comisia de concurs.
(3) Contestatiile cu privire la rezultatele selectiei dosarelor se solutioneaz5 gi se afigeaz5 sediile Direcliei
Generale de Asistent5 gi Protedia Copilului Bacdu situate in strada Condorilor nr.2 gi strada MdrSgegti nr. 13,
in termen de o zi lucr5toare de la expirarea termenului de depunere.

ART.21
(1) Proba scris5 const5 in redactarea unei lucr5ri gi/sau in rezolvarea unor teste-gri15.
(2) Prin proba scris5 se testeaz5 cunogtintele teoretice necesare ocup5rii postului pentru care se
organizeazS concursul.

(3) Subiectele pentru proba scris5 se stabilesc pe baza bibliografiei si ,dup5 caz, pe baza tematicii de
concurs, astfel incSt sE reflecte capacitatea de analiz5 gi sintez5 a candidalilor, ?n concordan!5 cu nivelul 9i
specificul postului pentru care se organizeaz5 concursul.
(4) Pentru candidatii la ocuparea aceluiagi post, subiectele sunt identice in cadrul aceluiagi concurs, cu
exceptia cazuluiin care concursul se desf5goar5 in mai multe serii.
(5) Comisia de concurs stabilegte subiectele gi alcStuiegte seturile de subiecte pentru proba scrisS, in ziua
in care se desfSgoarS proba scrisS.
(6) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia intocmegte minimum dou5 seturi de
subiecte care vor fi prezentate candidalilor.
(7) Membrii comisiei de concurs r5spund individual pentru asigurarea confidenlialitSlii subiectelor propuse.
(B) Seturile de subiecte se semneaz5 de toli membrii comisiei de concurs gi se inchid in plicuri sigilate
purt6nd gtampila autoritSlii sau a instituliei publice organizatoare a concursului.
(9) Comisia de concurs stabilegte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunic5 odat5 cu
subiectele gi se aflgeaz5 la locul desf5gur5rii concursului,
(10) In cazul in care proba scris5 const5 in rezolvarea unor teste-gri15, intreb5rile pot fl formulate cu cel
mult douS zile inainte de proba scrisS, cu condifia ca num5rul acestora sE fle de 3 ori mai mare decSt
num5rul intreb5rilor stabilit pentru fiecare test-gri15. tntreb5rile pentru fiecare test-gri15 se stabilesc in ziua in
care se desfSgoar5 proba scris5, inainte de inceperea acestei probe.
(11) Inainte de inceperea probei scrise se face apelul nominal al candidafilor, in vederea indeplinirii
formalitSlilor prealabile, respectiv verificarea identitSlii. Verificarea identitSlii candidalilor se face pe baza
c5(ii de identitate, c5ftii electronice de identitate, c5ftii de indentitate provizorie sau a buletinului de
identitate, aflate in termen de valabilitate. Candidalii care nu sunt prezenli la efectuarea apelului nominal ori
care nu pot face dovada identit5tii prin prezentarea c54ii de identitate, c54ii electronice de identitate, c54ii
de indentitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt considerali absenli.
(12) Dupi verificarea identit5tii candidalilor, iegirea din salS a acestora atrage eliminarea din concurs, cu
exceplia situatiilor de urgent5 in care acegtia pot fi insoli[i de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de
persoanele care asigurE supravegherea,
(13) Durata probei scrise se stabilegte de comisia de concurs in funclie de gradul de dificultate gi
complexitate al subiectelor, dar nu poate depSgi 3 ore.
(14) La ora stabilitS pentru inceperea probei scrise, comisia de concurs prezint5 candidalilor seturile de
subiecte gi invit6 un candidat sE extrag6 un plic cu subiectele de concurs.

(15) DupS inceperea comunicErii subiectelor este interzis accesul candidatilor care int6rzie sau al oricErei
alte persoane, in afara membrilor comisiei de concurs/ precum gi a persoanelor care asigurS secretariatul
comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfe$urSrii probei,

(16) in inc5perea tn care are loc concursul, pe toatE perioada derulSrii acestuia, inclusiv a formalitSlilor
prealabile gi a celor ulterioare finaliz5rii probei, candidatilor nu le este permis5 delinerea sau folosirea
vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distantS.
(i7) Nerespectarea dispozitiilor prev5zute la alin. (16) atrage eliminarea candidatului din proba de
concurs, Comisia de concurs, constat6nd inc5lcarea acestor dispozitii, elimind candidatul din sal5, inscrie
mentiunea "anulat" pe lucrare gi consemneaz5 cele int6mplate in procesul-verbal.
(18) Lucririle se redacteazi, doar cu pix cu mini de culoare albastri, sub sancliunea anul5rii,
doar pe seturile de hiftie asigurate de autoritatea sau institutia publicl organizatoare a concursului, purt6nd
Stampila acesteia pe fiecare fil5. Prima fi15, dupE inscrierea numelui gi a prenumelui in collul din dreapta sus,
se lipegte astfel inc6t datele inscrise sE nu poat5 fi identiflcate gi se aplic5 qtampila autoritSlii sau instituliei
publice organizatoare a concursului, cu exceptia situatiei in care exist5 un singur candidat pentru postul
vacant/temporar vacant, caz in care nu mai exist5 obligalia sigilSrii lucr5rii.
(19) Candidatul are obligatia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisS, respectiv testul-gri15, la
finalizarea lucririi ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnAnd borderoul special intocmit in acest
SCNS.

ART.22
Proba practicE consti in testarea abilit5tilor gi aptitudinilor practice ale candidatului in vederea ocupErii
postului vacant sau temporar vacant pentru care candideazS.

ART.23

(1) Proba practic5 se desf5goard pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include
urm5toarele criterii de evaluare:
a) capacitatea de adaptare;
b) capacitatea de gestionare a situatiilor dificile;
c) indem6nare gi abilitate in realizarea cerinlelor practice;
d) capacitatea de comunicare;
e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfSgurarea probei practice.
(2) In vederea test5rii pentru proba practic5 se pot stabili gi alte criterii de evaluare.
(3) Aspectele constatate in timpul derulSrii probei practice vor fi consemnate in scris in anexa la raportul
final al concursului, intocmitE de secretarul comisiei de concurs, care se semneazd de membrii acestei comisii
gi de candidat.
ART.24
(1) in cadrul interviului se testeaz5 abilitSlile, aptitudinile gi motivalia candidalilor. Proba interviului
poate fi sustinut6 doar de c5tre acei candidali care indeplinesc cumulativ urm5toarele condilii :

a) au fost declarati admigi la proba scrisS gi/sau proba practicS, dupS caz
b) au exprimat acordul in scris in vederea inregistrSrii interviului pe suport magnetic/electronic/ video.
(2) Nerespectarea prevederilor alin.(l) vor atrage eliminarea candidatului din proba de concurs, Comisia
de concurs va inscrie mentiunea " respins" 9i consemneazi cele intAmplate ?n procesul-verbal .
(3) Interviul se realizeazd conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs in ziua desfEguririi
acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilit5ti gi cunogtinte impuse de fundie;
b) capacitatea de analizE 9i sintezS;
c) motivatia candidatului;
d) compoftamentulin situafiile de crizd;
e) i(liativd gi creativitate.
(4) In functie de cerinlele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile de evaluare prev5zute la
alin.(2) lit. d) 9i e) sunt stabilite optional de c5tre directorul general al Directiei generale de Asistent5 Social5
si Protectia Copilului Baciu.
(5) Pentru posturile de conducere planul de interviu include gi elemente referitoare la:
a) capacitatea de a lua decizii gi de a evalua impactul acestora;

b) exercitarea controlului decizional;
c) capacitatea managerialS.
(6) Interviul se sustine, de regulS, intr-un termen de maximum 4 zile lucritoare de la data sustinerii
probei scrise gi/sau probei practice, dupE caz.
(7) Data 9i ora sustinerii interviului se afigeaz5 obligatoriu odatE cu rezultatele la proba scris5 si /sau
practic5 , dup5 caz..
(8) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa intreb5ri candidatului. Nu se pot adresa ?ntreb5ri
referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicalS, religie, etnie, starea materialS, originea
socialS sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
(9) Intreb5rile gi rEspunsurile la interviu se inregistreaz5 pe suport pe magnetic/electronic/video gi se
1,
anexeaz5 la raportul final al concursului, intocmit de secretarul comisiei de conturs

SECTIUNEA a 3-a
Notarea probelor gi comunicarea rezultatelor

ART.25
Pentru probele concursului punctajele se stabilesc dup5 cum urmeazS:
a) pentru proba scris5 punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) pentru proba practic5 punctajul este de maximum 100 de puncte;
c) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

ART.26
(1) Anterior inceperii corect5rii lucrSrilor la proba scrisS, fiecare lucrare va

fi

numerotatS, cu exceplia

cazului in care exist5 un singur candidat pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant,

(2) Notarea probei scrise si /sau a probei practice 9i a interviului se face in termen de maximum 1 zi

lucritoare de la finalizarea fiec5rei

probe.

(3) Lucr5rile de la proba scrisE, cu excepfia cazului in care existi un singur candidat pentru ocuparea

postului vacant/temporar vacant, se corecteaz5 sigilate,
(4) Punctajele se acord5 de c5tre fiecare membru al comisiei de concurs in parte, pentru fiecare lucrare
scrisS, 9i se noteaz5 in borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scris5 se face pe baza
mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
(5) Lucr5rile care prezint5 insemnSri de naturE s5 conduc5 la identificarea candidalilor se anuleazS nu
9i
se mai corecteazS. Mentiunea "anulat" se inscrie atSt pe lucrare, cit gi pe borderoul de notare gi pe
centralizatorul nominal, consemn6ndu-se aceasta in procesul-verbal.

ART.27
(1) in situalia in care pentru o lucrare se inregistreaz5 diferenle mai mari de 10 puncte intre punctajele
acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorecteaz5 de c5tre toli membrii acesteia. Procedura
recorect6rii se reia ori de c6te ori se constat5 cE exist5 diferenle mai mari de 10 puncte intre punctajele
acordate de membrii comisiei de concurs.
(2) Se interzice desigilarea lucr5rilor anterior recorectirii.

ART.28
(1) Lucr5rile scrise, dup5 acordarea punctajelor finale, se desigileaz5.
(2) Sunt declarati admigi la proba scrisi candidalii care au obtinut:
a) minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcliilor contractuale

de

executie;

b) minimum 70 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcliilor contractuale
conducere,

I

supottul pe care se inregistreazS interviul se va sigila intr-un plic care va fi semnat de c5tre toli membrii comisiei
9

de

ART.29
(1) Interviul gi/sau proba practic5 se noteaz5 pe baza criteriilor prev5zute gi a punctajelor maxime stabilite
de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu, respectiv planul probei practice,
(2) Membrii comisiei de concurs acordS, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile prev5zute.
Punctajele se acord5 de c5tre fiecare membru al comisiei de concurs in pafte, pentru fiecare candidat, gi se
noteaz5 in borderoul de notare.
(3) Sunt declarali admigi la interviu gi/sau proba practic5 candidatii care au obtinut:
a) minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcliilor contractuale de
executie;

b) minimum 70 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcliilor contractuale

de

conducere.

ART.30
(1) Punctajul final se calculeaz5 ca medie aritmeticd a punctajelor obtinute la proba scris5 gi/sau proba
practicS 9i interviu, dupE caz
(2) Punctajele finale ale concursului, in ordine descresc5toare, vor fi inscrise intr-un centralizator nominal,
in care se va mentiona pentru fiecare candidat punctajul oblinut la fiecare dintre probele concursului,
Centralizatorul nominal se semneaz5 pe flecare pagin5 de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.

(3) Comunicarea rezultatelor !a fiecare probi a concursului se face prin specificarea punctajului
final al flec5rui candidat si a mentiunii 'hdmis" sau "respins", prin aflgare la locul sediul institutiei, din strada
Condorilor nr.2 9i, dup5 caz, pe site-ul institutiei in termen de maximum 1 zi lucritoare de la data

finaliz5rii probei
(4) Se consider5 admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a
obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelagi post, cu condilia ca acegtia si
fl obtinut punctajul minim necesar.
(5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la proba scrisS, iar
dacE egalitatea se menline, candidatii aflati in aceast5 situagie vor fi invitali la un nou interviu in urma cEruia
comisia de concurs va decide asupra candidatului c6gtigEtor.
(6) tn situalia in care nu s-a organizat proba siriiS, la punctaje egale are prioritate candidatul care a
obtinut punctajul cel mai mare la proba practicS, iar dacS egalitatea se menline, candidatii aflafi in aceast5
situatie vor fi invitati la un nou interviu in urma c5ruia comisia de concurs va decide asupra candidatului
c6gtigEtor.

(7) Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei functii contractuale vacante sau temporar vacante
se consemneaz6 in raportul flnal al concursului.

SECTIUNEA a 4-a
Solutiona rea contestatii lor

ART.31
DupE afigarea rezultatelor la selectiei dosarelor, proba scrisE 9i/ sau proba practicE 9i interviu, dup5 caz,
candidatii nemultumiti pot depune contestalie in termen de cel mult 1 zi lucritoare de la data afis|rii
rezultatului probei scrise si/sau probei practice si a interviului, sub sanctiunea dec5derii din acest drept.

ART.32
(1) in cazul contestatiilor formulate fat5

de rezultatul selecliei dosarelor, comisia de solutionare a
contestaliilor va verifica indeplinirea de c5tre candidatul contestatar a conditiilor pentru perticipare la concurs
in termen de maximun 1 zi lucritoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiiior
(2) tn situalia contestaliilor formulate fa!5 de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului
comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea r5spunsurilor la interuiu doar
pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucritoare de la expirarea termenului de
depunere a contestatiilor.
l0

ART.33
Comisia de solutionare a contestatiilor admite contestatia, modiflc6nd rezultatul selecJiei dosarelor,
respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, in situatia in care:
a) candidatul indeplinegte conditiile pentru a particlpa la concurs, in situalia contestafiilor formulate fa!5
de rezultatul selectiei dosarelor;
b) constati cE punctajele nu au fost acordate potrivit baremului gi rbspunsurilor din lucrarea scrisS sau
punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, intrebErilor formulate gi
r5spunsurilor candidatilor in cadrul interviului;
c) constatS cE punctajele nu au fost acordate potrivit baremului probei practice;
d) ca urmare a recorect5rii lucr5rii de la proba scrisS, respectiv a analiz5rii consemn5rii r5spunsurilor la
interviu, candidatul declarat initial "respins" obtine cel putin punctajul minim pentru promovarea probei
scrise sau a interviului.

ART.34
(1) Contestatia va fi respins5 in urmEtoarele situalii:
a) candidatul nu indeplinegte conditiile pentru a participa la concurs;
b) punctajele au fost acordate potrivit baremului 9i r5spunsurilor din lucrarea scrisS sau punctajele de la
interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, intrebdrilor formulate gi rEspunsurilor candidalilor in
cadrul interviului;
c) punctajele au fost acordate potrivit baremului probei practice.
(2) Comunicarea rezultatelor la contestaliile depuse se face prin afigare la sediul din strada
Condorilor nr.2 si pe site-ul instituliei, imediat dupi solulionarea contestaliei .
(3) Rezultatele finale se afigeazd Ia sediu din strada Condorilor nr.2 si pe site-ul instituliei in termen
de maximun o zi lucritoare de la expirarea termenului prevSzut la art. 32 alin.(2) pentru ultima prob5 ,
prin specificarea punctajului final al flec5rui candidat si a mentiunii "admis" sau "respins"

ART.35
Candidatul nemultumit de modul de solulionare a contestaliei se poate adresa instanlei de contencios
administrativ, in conditiile legii,

ART.36
(1) Directia GeneralS de Asistent5 SocialS 9i Proteclia Copilului BacEu pune la dispozilia candidalilor
interesati, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de
solutionare a contestatiilor, care sunt informatii de interes public, cu respectarea confidenlialit|fii datelor
care fac referire la ceilalti candidati, inclusiv a datelor cu caracter personal, potrivit legii.
(2) Se excepteaz5 de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de
comisia de solutionare a contestatiilor, care conlin date cu caracter personal ale candidafilor, potrivitlegii.
(3) Orice candidat igi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisE individualS redactat5 in cadrul probei
scrise a concursului, dup5 corectarea gi notarea acesteia, in prezenla secretarului comisiei de concurs.

SECTIUNEA a 5-a
Suspendarea, am6narea 9i reluarea concursului

ART.37
(1) tn cazul in care, de la data anun!5rii concursului gi p6n5 la afigarea rezultatelor finale ale acestuia,
directorul general al Directiei Generale de AsistenlE SocialS gi Proteclia Copilului este sesizat cu privire la
nerespectarea prevederilor legale prlvind organizarea gi desfSgurarea concursului, se va proceda la
verificarea celor sesizate cu celeritate. In cazul in care se constat5 cE nu au fost respectate prevederile legale
sau c6nd aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu incadrarea in termenele procedurale pievizute de lege,
desfSgurarea concursului va fi suspendatS.
(2) Suspendarea se dispune de c5tre directorul general al Direcliei Generale de Asisten!5 SocialS gi
Protedia Copilului, printr-o dispozitie scrisS, dupE o verificare prealabilS, in regim de urgen!}, a situaliei in
fapt sesizate, dac5 se constat5 existenla unor deficienle in respectarea prevederilor legale.
1l

(3) Sesizarea poate fi fdcut5 de cdtre membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de solutionare

a

contest^atiilor, de c5tre oricare dintre candidati sau de c5tre orice persoanE interesatS.

(a) In situatia in care, in urma verific5rii realizate potrivit alin, (1), se constatd cE sunt

respectate
prevederile legale privind organizarea gi desfSgurarea concursului, acesta se desfSgoarS in continuare.

ART.38
(1) tn cazulin care, din motive obiective, nu se pot respecta data gi ora desfSgurErii concursului:
a) concursul se am6n5 pentru o perioad5 de maximum 15 zile lucr5toare;
b) se reia procedura de organizare gi desf5gurare a acestuia dac5 am6narea nu poate fi dispus5 conform

Iit. a).

(2) ^In situatia constat5rii necesit5tii am6nErii concursului, Direclia GeneralS de Asisten!5 SocialS

gi

Protedia Copilului are obligatia:
a) anuntirii, prin aceleagi mijloace de informare, a modific5rilor intervenite in desf5gurarea concursului;
b) inform5rii candidatilor ale c5ror dosare au fost inregistrate, dac5 este cazul, prin orice mijloc de
informare care poate fi dovedit,

ART.39
(1) Candidaturile inregistrate la concursul a c5rui procedur5 a fost suspendatS sau am6natS se consider|
valide dac5 persoanele care au depus dosarele de concurs igi exprim5 in scris intenlia de a participa din nou
la concurs la noile date.

(2) ln situalia in care, la reluarea procedurii de concurs previzute la arl..37, in dosare exist5 documente a
c5ror valabilitate a incetat, candidafii au posibilitatea de a le inlocui p6n5 la data prev5zutd la art. 40 alin.
(

1).

SECTIUNEA a 6-a
Prezentarea la post

ART.40
(1) Candidatii declarati admigi la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant sunt

obligati s5 se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afig5rii.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in urma formulSrii unei cereri scrise gi temeinic motivate,
candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, in termen de 3 zile lucr5toare de la afigarea rezultatului
concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depSgi 20 de zite lucritoare de la
functii
zl
rezultalului concursului pentru func[iile de conducere.
(3) In cazul admiterii la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant, contractul de muncE se
incheie pe perioada absenlei titularului postului.
(a) In cazul neprezent5rii la post la termenul stabilit la alin. (1) Si in lipsa unei ingtiin!5ri potrivit alin. (2),
postul este declarat vacant, urmAnd sE se comunice candidatului care a oblinut nota finalS imediat inferioa8
posibilitatea de a ocupa postul respectiv.
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