
METODOLOGIA
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau

temporar vacant corespun zltor funcliilor contractuale ale personalului
contractual din sectorul bugetar plStit din fonduri publice

AR]" l
Se aprobd Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post

vacant sau temporar vacant corespunzdtor func{iilor contractuale gi a criteriilor de promovare in
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
pldtit din fonduri publice, denumit in continuare regulament, prevlzut in anexa care face parte
integrantl din prezenta hotlrdre.

ART.2
( I ) Regulamentul prevdzut la art. I se aplic[ personalului contractual din:
a) instituliile publice, astfel cum sunt definite la art.2 alin. (1) pct.3t) din Legea nr.

50012(x)2
privind finantele publice, cu rnodific[rile qi complet[rile ulterioare, autoritatrile administraliei

publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. ( l ) pct. 5 din Legea nr. 273120A6
privinel finan{ele publice locale, cu modificdrile qi completirile ulterioare. autoritdlile
adrninistrative autonome. precum gi institutriile din subordinea acestora care sunt finanlate
inteqral din buqetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurdrilor sociale de stat. br"rgetele

fbndurilor speciale;
Lit. a) a alin. ( I ) al art. 2 a fost modificatd de pct. 1 al art. unic din HOTARARE A nr. 269 din 13 aprilie 2016

publicati in MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 20 aprilie 2016.

b) instituliile gi autoritnlile publice finanfate din venituri proprii qi subvenlii acordate de la
bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurdrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;

c) instituliile gi autorit[1ile publice finan{ate integral din venituri proprii;
d) instituliile gi autorit5file publice ale c[ror conduc[tori sunt persoane angajate in temeiul

unui contract, alrul dec6t contractul individual de munc6.

(2) Dispoziliile regulamentului previzut la art. I nu se aplici instituliilor qi autoritl1ilor
publice. inclusiv celor prevdzute la alin. (l) lit. a), care prin statute sau alte acte normative
specifice domerrir"rlui de activitate au reglementat incadrarea gi promovarea personalului
c()ntractual.

Alin. (2) al art.2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTARARE A nr.269 din 13 aprilie 2016 publicati
in MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 20 aprilie 2016.

ART.3
( I ) in aplicarea prezentei hotdrdri, ordonatorii principali de credite pot emite norme interne.
(2) Pentru instituJiile din sistemul nalional de apdrare, ordine public[ 9i siguranti nationald, aspecte

specifice procedurale referitoare la condiliile de participare la concursul/examenul organizat pentru
ocuparea posturilor corespunzdtoare funcliilor contractuale, precum gi la organizarea qi desfhgurarea
concursului/examenului pot 1i reglementate prin ordin al ordonatorului principal de credite, publicat in
Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea L



ANEXA

REGUIAMENT-CADRU
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor
funcliilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice

TITLUL I
Organizarea gi desliqurarea concursului de ocupare

personalul contractual

CAP. I
Organizarea concursului de ocupare a unui post

contractual

SECTIUNEA I
Dispozilii generale

a unui post vacant sau temporar vacant pentru

vacant sau temporar vacant pentru personalul

ART.1
( I ) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor unei funclii contractuale se face

prin concurs sau examen, in limita posturilor vacante sau temporar vacante prevdzute in statul de funclii.
(2) ln cazul in care la concursul organizat se prezintd un singur candidat, ocuparea postului se face

prin examen.
AI{1'.2
I-a concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate participa orice

persoand care indeplinegte condi(iile generale qi condiliile specifice stabilite prin figa postului pentru
ocuparea respectivei funclii contractuale.

ART.3
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineqte urmltoarele condilii:
Partea introductivd a art. 3 a fost modificati de pct. I al art. I din HOTARAREA nr. 1.027 din I I

noiembrie 2014, publicatd in MONITORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 2014.

a) are cetitenia rom6n6, cetdtenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apa(indnd
Spaliului Economic European gi domiciliul in Romdnia;

b) cunoaqte limba romdnS, scris gi vorbit;
c) are vdrsta minimi reglementatd de prevederile legale;
d) are capacitate deplini de exerciliu;
e) are o stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideazd,, alestatd pe baza

adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitilile sanitare abilitate;
f) indepline$te condiliile de studii gi, dupl caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit

cerinlelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdv6rgirea unei infractiuni contra umanitdlii, contra statului

ori contra autoritAtii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd infEptuirea justiliei, de fals ori
a unor fapte de coruptie sau a unei infracliuni sdvdrgite cu intentie, care ar face-o incompatibilS cu
exercitarea func{iei, cu excep{ia situaliei in care a intervenit reabilitarea.

AR]'.4
(l) Condiliile specifice pe care trebuie sI le indeplineasci persoana care participS la concursul pentru

ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza figei postului, la propunerea
structurilor in al clror stat de funclii se afld funclia vacantd.

(2) Condiliile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea posturilor vacante sau
temporar vacante care necesitd studii superioare ori studii superioare de scurtd durat6 se stabilesc in
conformitate cu nomenclatoarele domeniilor gi specializlrilor din invdtlmdntul universitar de lungd



duratd gi scurtd duratd, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licen[d gi

specializdrilor gi programelor de studii din cadrul acestora.
(3) Pcntru posturile vacante de asistent medical pot participa la concurs persoane care indeplinesc

condiliile generale qi specifice stabilite prirr fiqa postului.

Alin. (3) al art.4 a fost introdus de pct. I al art. unic din HO'IARAREA nr. 427 din 10 iunie 2015
publicatain MONITORUL OFICIAL nr.433 din l7 iunie 2015.

AR'I" 5

(1) in vederea ocupdrii unui post vacant sau temporar vacant, structurile din cadrul instituliilor sau
autoritdlilor publice transmit compartimentului de resurse umane propunerea privind organizarea gi

desligurarea concursurilor.
(2) Propunerea privind organizarea gi deslbgurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau

temporar vacant previzutd la alin. ( I ) trebuie s5 cuprindl urmitoarele:
a) denumirea func{iei contractuale vacante sau temporar vacante;
b) liga cle post corespunzf,toare tirnc[iei contractuale vacante sau temporar vacante intocmita 9i

aprobatd in condiliile legii;

Lit. b) a alin. (2) al art.5 a fost modificatd de pct. 2 al art.l din HOTARAREA nr. 1.027 din ll
noiembrie 2014, publicat[ in MONITORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 2014.

c) bibliografia gi, daci este cazul, tematica stabilitd de conducltorul structurii de specialitate care
propune organizarea concursului de ocupare a postului vacant sau temporar vacant;

d) propuneri privind componenla comisiei de concurs, precum gi a comisiei de solulionare a
contesta{iilor;

e) tipul probelor de concurs: proba scrisi gi/sau proba practicl qi interviu, dupdcaz;
f) alte menliuni referitoare la organizarea concursului sau la conditiile de participare.
(3) tlihliografia poate cuprinde acte normative, lucrdri, articole de specialitate sau surse de informare

gi docuutente expres indicate, cu relevan!f, pentru func{ia contractuall vacantd sau teurporar vacantd
pentru care se organizeazd concursul. Bibliografia intocmitd de cdtre structura de specialitatc in cadrul
cireia se afl6 postul vacant sau temporar vacant este transmisl compaftinrentului de resurse umane gi

aprobati de conducitorul autoritilii sau instituliei publice.

Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTARAREA nr. 1.027 din I I noiembrie
2014, publicatiin MONITORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 2014.

(4) Tematica concursului se stabilegte pebaza bibliografiei.

Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art.l din HOTAnAnBa nr. 1.027 din 11 noiembrie
2014, publicatd in MONITORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 2014.

SECTIUNE A a2-a
Dosarul de concurs

ARl'.6
(1) Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va conline

urmdtoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresat[ conducltorului autoriEtii sau instituliei publice

organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestS identitatea, potrivit legii, dupd caz;



c) copiile documentelor care sI ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care atesti efectuarea unor
specializiri. precum qi copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau institu{ia publicS:

Lit. c) a alin. (l) al art. 6 a fost modificatd de pct. 5 al art. I din HOTAnAnpe nr. 1.021 din 1l
noiembrie 2014, publicati in MONITORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 2014.

d) carnctul de muncd sau, dupd caz" adeverinlele care atestl vechimea in lnunc5, in meserie pilsau in
spccialitatea studiilor, in copie;

Lit. d) a alin. (l) al art. 6 a fost modificat6 de pct. 5 al art. I din HOTARAREA nr. 1.027 din ll
noiembrie 2Ol4,pu.blicata in MONITORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 2014.

e) cazierul judiciar sau o declara{ie pe propria r6spundere cd nu are antecedente penale care sd-l facd
incompatibil cu funclia pentru care candideaz6;

f) adeverinl5 medicald care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberatd cu cel mult 6 luni
anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de cdtre unitalile sanitare
abilitate;

g) curriculum vitae;
h) abrogata.

Lit. h) a alin. (1) al art. 6 a fost abrogatd de pct. 7 al arl.l din HOTAnAnee nr. 1.027 din ll
rroiembrie 2014, publicatd in MONITORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 2014.

(2) Adeverintra care atestd starea de sdnitate conline, in clar, numSrul, data, numele emitentului gi

calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Senetitii.
(3) in cazul clocumentului previzut la alin. (l) lit. e), candidatul declarat admis la selec{ia dosarelor,

care a depus la inscriere o declaralie pe propria rispundere c5 nu are antecedente penale, are obligalia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tirziu pdn6,la data deslEgurarii
primei probe a concursului.

(4) Actele prevlzute la alin. I lit. b)-d) vor fr prezentate gi in original in vederea verit'icdrii
conlbrmitalii copiilor cu acestea.

Alin. ( ) al art.6 a fost modificat de pct.6 al art. I din HOTARAREA nr. 1.027 din ll noiembrie
2014, publicati in MONITORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 2014.

SECTIUNEA a 3-a
Publicitatea concursului

ART.7
( l) Autoritatea sau institulia publicf, organizatoare are obligalia si publice. cu cel pulin 15 zile

lucrf,toare inainte de data stabilitd pentru prima prob6 a concursului pentru ocuparea unui post vacant,
respectiv cu cel pulin l0 zile lucrdtoare inainte de data stabilitd pentru prima probi a concursului pentru
ocuparea unui post temporar vacant, anunlul privind concursul in Monitorul Oficial al Romdniei. Partea a
III-a, intr-un cotidian de larg6 circulalie. precum qi la sediul acesteia. Dacd autoritatea sau institulia
pLrblicd are pagina de internet" afiqarea se fhce gi pe aceasti pagind. la secliunea special creatd in acest
scop.

(2) Anunlul afiqat la sediul gi, dupd caz, pe pagina de intemet a autoritetii sau instituliei publice
organizatoare a col.rcursului va cuprinde in mod obligatoriu urmdtoarele elemente:

a) nunrdrul qi nivelul posturilor scoase la concurs, precum gi structurile in cadrul clrora se af'15 aceste
posturi, precum gi denumirea postului pentru care se organizeazdconcursul;



b) documentele solicitate candidalilor pentru intocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a
dosarului de concurs gi datele de contact ale persoanei care asigurd secretariatul comisiei de concurs:

c) condiliile generale gi specifice prevlzute in figa de post;
d) condiliile necesare ocupdrii unui post de naturf, contractuald vacant sau temporar vacant prevdzute

la art. -3;

e) tipul probelor de concurs, locul. data gi ora desfbgurdrii acestora;
f) bibliografia gi, dupl caz.tematic4.
g) calendarul de desfdqurare a concursului. respectiv data-limiti gi ora p6ni la care se pot depune

dosarele de concurs, datele de destbqurare a probelor de concurs, tennenele in care se afiqeazd rezultatele
pentru t'iecare probi, termenele in care se pot depune qi in care se afigeazi rezultatele contestaliilor,
precurn gi termenul in care se allgeaz5 rezultatele finale.

(3) lnformaliile referitoare la organizarea gi desfigurarea concursului prezentate la alin. (2) se men{in
la locul de afigare qi" dupd caz, pe pagina de internet a autorit6lii sau instituliei publice organizatoare pdnd
la linalizarea concursului.

(4) Anuntul publicat in presa scrisd qi in Monitorul Oficial al Rorndniei. Parlea a [l-a, va con]ine:
denuntirea postului" nivelul studiilor qi vechimea in specialitatea studiilor necesare ocupdrii postului
pentru care se organizeazh concursul, data, ora qi locul de desfEqurare a acestuia, data-limitd pAnI la care
se pot depune actele pentru dosarul de concurs gi datele de contact ale persoanei care asiguri secretariatul
comisiei de concurs.

(5) DocLrmentele atbrente concursului, respectiv anunful cuprinz6nd condiliile generale qi specilice,
calendarul de desfhqurare a concursului, bibliografia gi. dupl caz, tematica, se transmit spre publicare
cdtre portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro, in termenele previzute
la alin. (1).

(6) Publicitatea in cazul modificirii unor aspecte referitoare la organizarea sau desfEgurarea
concursului se realizeazd, in cel mai scurt timp prin mi.iloacele prevf,zute la alin. ( 1 ).

Ar1. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTARAREA nr. 1.027 din I I noiembrie 2014,
publicati in MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie20l4.

SECTIUNE A a 4-a
Constituirea comisiilor de concurs gi de solutionare a contestafiilor

ART. B

( l) Prin act administrativ al ordonatorului de credite al autoritdlii sau instituliei publice organizatoare
a concursului, in corrdi{iile prezentului regulament-cadru, se constituie comisia de concurs, respectiv
cornisia de solu[ionare a contestaJiilor. pAni cel tArziu la data publicirii anun[ului de concurs.

Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTARAREA nr. 1.027 din I I noiembrie
2014. publicati in MONITORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 2014.

(2) Persoanele nominalizate in comisia de concurs qi in comisia de solutionare a contestatiilor, cu
exceplia secretarului, sunt persoane cu pregdtire gi experientl profesionalf, in domeniul postului pentru
care se organizeazd, concursul.

(3) Atat comisia de concurs, c6t gi comisia de solutionare a contestatiilor au fiecare in componenla
lor un pregedinte,2 membri gi un secretar.

(4) Pregedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de solulionare a contestatiilor se

desemneazd din rdndul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
(5) Secretariatul comisiei de concurs gi secretariatul comisiei de solu{ionare a contestatiilor se

asigurd, de regul6, de cdtre o persoani din cadrul compartimentelor de resurse umane ale autoritdlii sau
instituliei publice organizatoare a concursului, acestea neavdnd calitatea de membri.



(6) Secretarul cornisiei de concurs este gi secretar al comisiei de solulionare a contestaliilor qi este

nurnit prin actul prevdzut la alin. (1).

Alin. (6) al art. 8 a fost modificat de pct. l0 al art. I din HOTARAnpe nr. 1.027 din 1l noiembrie
2014, publicatd in MONITORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 2014.

(7) Pentru instituliile publice din sistemul sanitar" din comisia de concurs face parle gi un

rcprczentant al organizaliei profesionale, ir-r condiiiile prevlzute de lege.

Alin. (7) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTARAREA nr. 427 din l0 iunie 2015

publicatd in MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015.

(8) in situalia in care in cadrul instituliei publice nu existS speciatiqti in profilul postului scos la
concur"s, in comisia de concurs pot fi cooptali specialigti din afara unitalii.

Alin. (8) al art. B a fost introdus de pct. 2al art. unic din HOTARAREA nr. 427 din l0 iunie 2015
publicatd in MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015.

(9) Pentru instituliile publice din sistemul sanitar, organiza\ia sindical6 reprezentativd la nivel de

uuitate t,a nominaliza un reprezentant al organizaliei sindicale, care va avea rolul de observator in comisia
dc concurs.

Alin. (9) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTARAREAnT.42T din l0 iunie 2015

publicatd in MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015.

(10) in situalia in care in cadrul instituliei publice nu existd sindicat reprezentativ. sindicatele
seutnatare ale contractului colectiv de munci igi vor desemna reprezentanti itt comisia de concurs in
calitatc' de obscrvator.

Alin. (10) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTARAREAnT.42T din l0 iunie 2015

publicatdin MONITORUL OFICIAL nr.433 din 17 iunie 2015.

(l l) Membrii desernnafi potrivit prevederilor alin. (9) qi (10) trebuie sd indeplineascd condiliile
prevdzute la art. l0 alin. (l) gi art. 1 1.

Alin. (l l) al art. 8 a fost introdus de pct. 2alart. unic din HOTARAREA nr. 427 din l0 iunie 2015
publicati in MONITORUL OFICIAL nr. 433 din l7 iunie 2015.

ARI'.9
Persoanele desemnate in comisiile de concurs sau de solufionare a contestatiilor trebuie sd

indeplineasci cumulativ urmdtoarele condilii:
a) abrogata:

Lit. a) aart.9 afost abrogatd de pct. 11 alart. I din HOTAnAnge nr.1.027 din ll noiembrie 2014,
publicatE in MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie2OL4.

b) sd detind o func(ie cel pulin egald sau echivalentE cu funclia contractualE vacantA pentru ocuparea
cdreia se or ganizeazd concursul ;

c) sf, nu se afle in cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.
ART. 10



(1) Nu poate fi desemnatd in calitatea de membru in comisia de concurs sau in comisia de

solulionare a contestaliilor persoana care a fost sanclionati disciplinar, iar sancliunea aplicati nu a fost
radiat6, conform legii.

(2) Calitatea de mernbru in comisia de concurs este incompatibil[ cu calitatea de membru in comisia
de solulionare a contestaliilor.

AR'r. 1l
Nu poate fi desemnatd in calitatea de membru in comisia de concurs sau in comisia de solutionare a

contestaliilor persoana care se afld in urmdtoarele situalii:
a) are relalii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candida{i sau interesele patrimoniale ale sale

ori ale solului sau soliei pot afecta impa4ialitatea gi obiectivitatea evaludrii;
b) este so!, solie, rudd sau afin pdn6 la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidali ori cu un

alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de solulionare a contestatiilor;
c) este sau urmeazii sd fie, in situalia ocupdrii postului de conducere pentru care se organizeazb

concursul, direct subordonat ierarhic al oriciruia dintre candidali.
AR]',. l2
(1) Situatiile previz:ute la art. l0 qi I I se sesizeazi in scris conducdtorului autoritSlii sau instituliei

publice orgtrnizatoare a concursului de cdtre persoana in cauzi, de oricare dintre candida{i, ori cle orice
alti persoand interesat5, i'n orice momellt al organizdrii gi desllqurdrii concursului.

Alin. (l) al art.12 a fost modificat de pct. 12 al art.l din HOTAnAnEe nr.1.027 din 11 noiembrie
2014, publicatS in MONITORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 20L4.

(2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de solulionare a contestaliilor au obligatia si
infbrmeze, in scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre aparilia oricdrei situalii dintre cele
prevdzute la art. l0 gi ll. in aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de solulionare a

contesta{iilor au obligatia sd se ablind de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concurs.
(3) In cazul constatirii existen{ei uneia dintre situa{iile previzute la art. 10 gi I I actul adutinistrativ

de numire a comisiei de concurs, respectiv de solulionare a contesta[iilor se modillci in mod
corespunz.ltor, in terrnen de cel rnult doua zile lucrf,toare de la data constatdrii, prin inlocuirea persoanei
aflate in respectiva situalie cu o altd persoanl care sf, indeplineasci condiliile prevdzute la art.9.

Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTAnAnee nr. 1.027 din I I noiembrie
2014. publicati in MONITORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 2014.

(4) in cazul in care oricare dintre situa{iile prev6zute la art. l0 gi I 1 se constati ulterior desfbgurdrii
uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor desfEqurate se recalculeazl prin eliminarea
evalulrii membrului aflert in situalie de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurdrii
validitAlii evalulrii a cel pulin doud treimi din numdrul membrilor comisiei de concurs.

(5) In situalia in care nu este asigurati validitatea evaludrii a cel pu{in doud treimi din numdrul
membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare gi desfEgurare a concursului se reia.

ART. 13

Neindeplinirea de citre membrii comisiilor de concurs gi de solutionare a contestaliilor a obligaliei
prevdzute la art. 12 alin. (2) se sanctioneaz6 potrivit Legii nr. 16112003 privind unele mdsuri pentru
asigurarea transparenlei in exercitarea demnit[1ilor publice, a functiilor publice gi in mediul de afaceri,
prevenirea qi sanclionarea coruptiei, cu modific6rile gi completdrile ulterioare.

ART. 14

in funclie de numdrul gi de specificul posturilor vacante/temporar vacante pentru care se organizeazd
concurs, se pot constitui mai multe comisii de concurs.

SECTIUNEA a 5-a
Atribuliile comisiei de concurs gi ale comisiei de solulionare a contestatiilor



AR'r. 15

Comisia de concurs are urmdtoarele atribuiii principale:
a) selecteazd dosarele de concurs ale candida{ilor;
b) abrogati;

Lit. b) a art. 15 a fost abrogatd de pct. 14 al art.l din HOTARAREA nr. 1.027 din 1l noiembrie
2014, publicatd in MONITORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 2014.

c) stabilegte subiectele pentru proba scrisS;

d) stabilegte planul probei practice Si realizeazd proba practicd;
e) stabilegte planul interviului qi realizeazd interviul;
I noteazd pentru fiecare candidat proba scrisd gi/sau proba practicd qi interviul;
g) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidalilor;
h) semneazi procesele-verbale intocmite de secretarul comisiei dupd fiecare etapS de concurs,

precum gi raportul final al concursului.
ART. 16

Comisia de solu{ionare a contestatriilor are urmdtoarele atribulii principale:
a) solulioneazd contestaliile depuse de candidati cu privire la seleclia dosarelor gi cu privire la

notarea probei scrise, probei practice qi a interviului;
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contesta{iilor pentru a fi comunicate candidalilor.
ART. 17

Secrctarul ctimisiilor de concurs gi de solulionare a contesta{iilor are unndtoarele atribr"rlii principale:
a) primeqte dosarele de c.oncurs ale candidalilor, respectiv contestaliile;
b) convoacS rnembrii contisiei de concurs. respectiv mernbrii comisiei de solulionare a contesta{iilor,

la solicitarc'a preqedintelui comisiei;
c) intocrregte, redacteazd pi semneazf, alf,turi de comisia de concurs, respectiv conrisia de solulionare

a contestaliilor, intreaga documenta{ie privind activitatea specificd a acesteia" respectiv procesul-verbal al

selecliei dosarelor gi raportul concursului;
d) asigurl afigarea rezultatelor oblinute de candidati la probele concursului. respectiv rezultatele

eventualelor contestali i ;

e1 indepline;te orice sarcini specifice necesare pentru buna desfbgurare a concursului.

Art. 17 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTARAnf,e nr. 1.027 din 1l noiembrie 2014,
publicati in MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie20l4.

CAP. II
Desfbgurarea concursului pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor unei

funclii contractuale

SECTIUNEA I
Dispozilii generale privind desfhgurarea concursului

AR'r. 18

(l) Concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant constS, de regulS, in 3 etape

succesive, dupd cum urmeazd:
a) selectia dosarelor de inscriere;
b) proba scrisd qi/sau probd practicE;
c) interviul.
(2) Proba practicd poate fi introdusd in cazul functiilor contractuale la care este necesard verificarea

abilitalilor practice.
(3) Se pot prezenta la urmdtoarea etapd numai candidalii declarali admigi la etapa precedentd.



AR't.19
(1) in vederea participdrii la concurs, candidalii depun dosarul de cotrcurs in termen de 10 zile

lucrf,toare de la data afiqdrii anunlului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrf,toare
pentru un post temporar vacant.

Alin. ( 1) al art. 19 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTAnAnge nr. 1 .027 din I I noiembrie
2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 2014.

(2) in tenllen de maxirnun doud zile lucrdtoare de la data expirdrii termenului de depunere a

dosarelor in cazul concursului pentru ocuparea unui post vacant. respectiv maximum o zi lucrltoare
pcnlru ocuparea unui post temporar vacant, comisia de concurs are obligalia de a selecta dosarele de

conculs pe baza indeplinirii condiliilor de participare.

Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 16 al art.l din HOTAnAnpe nr. 1.027 din I I noiembrie
2014, publicatd in MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014.

(3) DupA finalizarea selectiei dosarelor se va incheia un proces-verbal, care va fi semnat de cdtre toli
membrii comisiei.

SECJIUNEA a 2-a
Seleclia dosarelor de concurs, proba scrisd gi/sau proba practicA a concursului qi interviul

Ar{'I'.20
Rezultatele selectirii dosarelor de inscriere se afigeazd de cdtre secretarul comisiei de concurs. cu

ruren(iunea <admis> sau <respins>. inso(it6. dupd caz. de motivul respingerii, la sediul autoritdtii ori
instituliei publice organizatoare a concursului. precum gi pe pagina de intemet a autoritatii sau instituliei
publice. dupa caz. in termen de o zi lucritoare de la expirarea termenului prevdzut la art. I9 alin. (2).

Art. 20 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTARAREA nr. 1.027 din LL noiembrie 2014,
publicatd in MONITORLJL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie2014.

ART.21
(l ) Proba scrisd constl in redactarea unei lucriri gi/sau in rezolvarea unor teste-gril6.
(2) Prin proba scrisd se testeazl cunoqtintele teoretice necesare ocuplrii postului pentru care se

or ganizeazd concursul.
(3) Subiectele pentru proba scris[ se stabilesc pe baza bibliografiei qi, dup6 caz. pe baza tematicii de

concurs, astfel incit sd reflecte capacitatea de analizL gi sintez[ a candidalilor, in concordanld cu nivelul gi

specificul postului pentnl care se organizeazbconcursul.

Alin. (3) al art. 2l a fost modificat de pct. l8 al art. I din HOTARAREA nr. 1.027 din I I noiembrie
2014. publicatlin MONITORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 2014.

(4) Pentru candidalii la ocuparea aceluiaqi post, subiectele sunt identice in cadrul aceluiagi concurs,
cu exceplia cazului in care concursul se desfbgoard in mai multe serii.

(5) Comisia de concurs stabileqte subiectele qi alcdtuiegte seturile de subiecte pentru proba scrisS, in
ziua in care se desfiqoar[ proba scris6.

(6) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia intocmegte minimum doud seturi
de subiecte care vor fi prezentate candida{ilor.

(7) Membrii comisiei de concurs rdspund individual pentru asigurarea confidenlialitdtii subiectelor
propuse.



(8) Seturile de subiecte se semneazd de toli membrii comisiei de concurs gi se inchid in plicuri
sigilate puft6nd qtampila autoritAtii sau a instituliei publice organizatoare a concursului.

(9) Comisia de concurs stabileqte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunicd odatd cu
subiectele qi se afigeazd la locul desldgurdrii concursului.

(10) In cazul in care proba scrisd constd in rezolvarea unor teste-grilf,, intrebdrile pot fi formulate cu
cel mult doui zile inainte de proba scris6, cu condilia ca numdrul acestora sa fie de 3 ori mai mare decAt

numlrul intrebdrilor stabilit pentru fiecare test-grild. intrebdrile pentru fiecare test-grilA se stabilesc in
ziuain care se desfdgoarir proba scris6, inainte de inceperea acestei probe.

(l 1) Inainte de inceperea probei scrise se face apelul nominal al candidalilor, in vederea indeplinirii
fbrmalitalilor prealabile. respectiv verificarea identitalii. Verificarea identitalii carrdidalilor se fbce pe

baza cirlii de identitate, cd(ii electronice de identitate. cArtii de identitate provizorie sau a buletinulLri de
identitate. allate in termell de valabilitate. Candidaqii care nu sunt prezenti la efectuarea apelulLri nolninal
ori care nu pot face dovada identitAlii prin prezentarea cd4ii de identitate" cd(ii electronice de identitate.
cirlii de identitate provizorie sau a buletinLrlui de identitate sunt considera{i absen[i.

Alin. (11) al art.2l a fost modificat de pct. 19 al art.l din HOTARAREA nr. 1027 din 1 I noiembrie
2014, publicatdin MONITORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 2014.

(12) Dupd verificarea identitelii candidalilor, iegirea din salS a acestora atrage eliminarea din
concurs, cu excep{ia situatiilor de urgen{6 in care acegtia pot fi insolili de unul dintre membrii comisiei de
concurs sau de persoanele care asiguri supravegherea.

(13) Durata probei scrise se stabilegte de comisia de concurs in funclie de gradul de dificultate qi

complexitate al subiectelor, dar nu poate depigi 3 ore.
(14) La ora stabiliti pentru inceperea probei scrise, comisia de concurs prezinld candida{ilor seturile

de subiecte gi invitd un candidat sd extragd un plic cu subiectele de concurs.
(15) Dupa inceperea comunicdrii subiectelor este interzis accesul candida{ilor care intArzie sau al

oricdrei alte persoane, in afara membrilor comisiei de concurs, precum gi a persoanelor care asigura
secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfiqurdrii probei.

(16) in inclperea in care are loc concursul, pe toatd perioada deruldrii acestuia, inclusiv a
formalitalilor prealabile gi a celor ulterioare finalizdrii probei, candidatilor nu le este permisd delinerea
sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la
distan{5.

(17) Nerespectarea dispoziliilor prevlzute la alin. (16) atrage eliminarea candidatului din proba de
concurs. Comisia de concurs, constatdnd incilcarea acestor dispozilii, elimind candidatul din sald, inscrie
menliunea "anulat" pe lucrare gi consemneazdcele intdmplate in procesul-verbal.

(18) Lucrlrile se redacteazd, sub sanctiunea anulSrii, doar pe seturile de h6rtie asigurate de
autoritatea sau institulia publica organizatoare a concursului, purtAnd gtampila acesteia pe fiecare fi15.
Prima fi16, dupi inscrierea numelui gi a prenumelui in collul din dreapta sus, se lipeqte astfel incdt datele
inscrise sd nu poat6 fi identificate gi se aplicd gtampila autoritdtii sau instituliei publice organizatoare a

concursului, cu exceptia situaliei in care existl un singur candidat pentru postul vacant/temporar vacant,
caz in care nu mai exist6 obligalia sigil5rii lucrdrii.

(19) Candidatul are obligalia de a preda comisiei de concurs lucrarea scris6, respectiv testul-gril5, la
finalizarea lucrarii ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semn6nd borderoul special intocmit in
acest sens.

ART.22
Proba practicd conrstd in testarea abilitAtilor gi aptitudinilor practice ale candidatului in vederea

ocupirii postului vacant sau temporar vacant pentru care candideaz5.
ART.23
(l) Proba practici se deslEgoardpebaza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include

urmdtoarele criterii de evaluare:
a) capacitatea de adaptare;



b) capacitatea de gestionare a situaliilor dificile;
c) indemdnare qi abilitate in realizarea cerinlelor practice;
d) capacitatea de comunicare;
e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfEqurarea probei practice.
(2) In vederea tes6rii pentru proba practicd se pot stabili qi alte criterii de evaluare.
(3) Aspectele constatate in timpul derulirii probei practice vor fi consemnate in scris in anexa la

raportul final al concursului, intocmitd de secretarul comisiei de concurs, care se semneazd de membrii
acestei comisii gi de candidat.

ARl'.34
(l) in cadrul interviului se testeazd abilititrile, aptitudinile gi motivatia candidalilor. Proba interviului

poate fi sustinutd doar de cdtre acei candidati declarati admigi la proba scrisi gi/sau proba practicS, dupd
caz.

(2) Interviul se realizeaz[ conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs in ziua
desliqurdrii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea
interviului sunt:

a) abilitali 9i cunogtinte impuse de functie;
b) capacitateade analizit gi sintezS;
c) motiva(ia candidatului;
d) comportamentul in situaliile de crizd;
e) iniliativi gi creativitate.
(3) ln funclie de cerinlele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile de evaluare

prevazute la alin. (2) lit. d) qi e) sunt stabilite optional de citre ordonatorii de credite ai autoritSlii sau

instituliei publice organizatoare a concursului.

Alin. (3) al art.24 a fost modificat de pct. 2O al art.l din HOTAnAnga nr. 1.027 din 1l noiembrie
2014, publicatd in MONITORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 2014.

(4) 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 manageriald.
(5) tnten'iul se susJine intr-un termen de maximum 4 zile Iucr6toare de la data sustinerii probei scrise

;iisau probei practice. dupd caz.

Alin. (5) al art.24 a fost modificat de pct.2l al art.l din HOTARAREA nr. 1.027 din l1 noiembrie
2014, publicati in MONITORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 2014.

(6) Data qi ora suslinerii interviului se afigeazi obligatoriu odat6 cu rezultatele la proba scrisi qi/sau

practica. dupdcaz.

Alin.(6) alart.24afostmodificatdepct.2lalart.ldinHOTARAREA nr.1.027 din ll noiembrie
2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 2014.

(7) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa intrebdri candidatului. Nu se pot adresa
intrebdri referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindical6, religie, etnie, starea
materiald, originea social6 sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

(8) Intrebdrile gi rispunsurile la interviu se inregistreazb sau se consemneazd in scris in anexa la
raportul final al concursului, intocmitd de secretarul comisiei de concurs, gi se semneazd de membrii
acesteia gi de candidat.

SECTIUNEA a 3-a



Notarea probelor gi comunicarea rezultatelor

4R1".2-s
Pentru probele concursului punctajele se stabilesc dup6 cum trmeazd.:
a) pentru proba scrisd punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) pentru proba practicd punctajul este de maximum 100 de puncte;
c) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
ARl'.26
(1) Anterior inceperii corectdrii lucrdrilor la proba scris6, fiecare lucrare va fi numerotat5, cu

exceplia cazului in care existd un singur candidat pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant.
(2) Notarea probei scrise qi/sau a probei practice ;;i a intervir-rlui, dr-rpd caz. se face in terrnen de

maximurn o zi lucrltoare de la finalizarea fiecdrei probe.

Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 22 al art.l din HOTARAREA nr. 1.027 din I I noiembrie
2014, publicatdin MONITORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 2014.

(3) Lucrlrile de la proba scris6, cu exceplia cazului in care existS un singur candidat pentru ocuparea
postul ui vacant/temporar vacant, se corecteazl sigilate.

(4) Punctajele se acordi de cltre fiecare membru al comisiei de concurs in parte, pentru fiecare
lucrare scrisd, gi se notezLzd in borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisd se face pe
baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

(5) Lucr[rile care prezint6 insemndri de naturf, sd conduc[ la identificarea candida{ilor se anuleazd gi

nu se mai corecteazd,. Men{iunea "anulat" se inscrie at6t pe lucrare, c6t gi pe borderoul de notare qi pe
centralizatorul nominal, consemndndu-se aceasta in procesul-verbal.

AI{'f. 27
(1) in situalia in care pentru o lucrare se inregistreazd diferenle mai mari de 10 puncte intre

punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorecteazd de cdtre toli membrii
acesteia. Procedura recorectdrii se reia ori de c6te ori se constatd ci existd diferenle mai mari de l0 puncte
intre punctajele acordate de membrii comisiei de concurs.

(2) Se interzice desi;gilarea lucrdrilor anterior recorectdrii.
ART.28
( I ) Lucrdrile scrise, dupd acordarea punctajelor finale, se desigileazd.
(2) Abrogat.

AIin. (2) al art.28 a fost abrogat de pct. 23 al art.l din HOTAnAnpe nr. 1.027 din 1l noiembrie
2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 2014.

(3) Sunt declarali admigi la proba scrisl candida{ii care au oblinut:
a) minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor otganizate pentru ocuparea funcliilor contractuale

de execu(ie;
b) minimum 70 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor contractuale

de conducere.
ART.29
(l) Interviul gi/sau proba practicd se noteaz6 pebaza criteriilor prev6zute 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
previzute. Punctajele se acordd de cltre fiecare membru al comisiei de concurs in parte, pentru fiecare
candidat, gi se noteazd in borderoul de notare.

(3) Sunt declarati admigi la interviu qi/sau proba practicd candidalii care au oblinut:



a) minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor contractuale
de execulie;

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

ART.30
(l) Punctajul final se calculeazd ca medie aritmeticE a punctajelor ob[inute la proba scrisd gi/sau la

proba practicd gi intewiu. dupd caz.

Alin. ( I ) al art. 30 a fost modificat de pct. 24 al art.l din HOTARAREA nr. 1.027 din 1 I noiembrie
2014, publicatd in MONITORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 2014.

(2) Punctajele finale ale concursului, in ordine descrescStoare, vor fi inscrise intr-un centralizator
nominal, in care se va menliona pentru fiecare candidat punctajul oblinut la fiecare dintre probele
concursului. Centralizatorul nominal se semneazd pe fiecare pagind de fiecare dintre membrii comisiei de
concurs.

(3) Comunicarea rez:ultatelor la fiecare prob[ a concursului se lace prin specificarea punctajulLri llnal
al t'iecarui candidat gi a rnenliunii <admis> sau <respins>, prin afiqare la sediul qi pe pagina de intemet a
autorititii sau irrstitujiei publice organizatoare a concursului. dupa caz, in termen de rnaxinrum o zi
Iucrltoare de la data finalizdrii probei.

Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de pct. 25 al art.l din HOTAnAneA nr. 1.027 din I I noiembrie
2014, publicatl in MONITORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 2014.

( ) Se considerd admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul
care a oblinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelagi post, cu condilia ca
acegtia si fi ob{inut punctajul minim necesar.

(5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a oblinut punctajul cel mai mare la proba scrisd,
iar dacd egalitatea se mentine, candidatii aflaJi in aceasti situatie vor fi invitali la un nou interviu in urma
cdruia comisia de concur:i va decide asupra candidatului cAgtigitor.

(6) in situalia in care nu s-a organizal proba scris6, la punctaje egale are prioritate candidatul care a
oblinut punctajul cel mai mare la proba practi cd, iar daci egalitatea se mentine, candidalii afla1i in aceastd
situalie vor fi invitali la un nou interviu in urma ciruia comisia de concurs va decide asupra candidatului
cdqtigator.

(7) Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei funclii contractuale vacante sau temporar
vacante se consemneazl,inraportul final al concursului.

SECTIUNE A a4-a
Sol uti onarea contestali i lor

ART.3I
Dupa afigarea rezultatelor oblinute la seleclia dosarelor, proba scrisS gi/sau proba practicd qi interviu,

dupa caz. candidalii nemullumili pot depLrne contestatie in termen de cel mult o zi lucritoare de la data
ati;irii rezultatului selec!iei dosarelor, respectiv de la data afiq[rii rezultatului probei scrise gi/sau a probei
practice gi a interviului. sub sanc{iunea declderii din acest drept.

Art. 3l a fost modificat de pct.26 al art. I din HOTARAREA nr. 1.027 din ll noiembrie 2014,
publicatd in MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembri e 2014.

ART.32



(1) In situalia contestaliilor formulate fa15 de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solulionare a
contestatiilor va verifica indeplinirea de cdtre candidatul contestatar a condiliilor pentru participare la
concurs in termen de maximum o zi lucritoare de la expirarea termenului de depunere a contestaliilor.

(2) in situalia contesta{iilor formulate fatd de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului
comisia de solulionare a contesta{iilor va analiza lucrarea sau consemnarea rdspunsurilor la interviu doar
pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucrdtoare de la expirarea termenului de
depunere a contestaliilor.

ART.33
Comisia de solu{ionare a contesta{iilor admite contestatia, modificAnd rezultatul selec}iei dosarelor,

respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, in situalia in care:
a) candidatul indeplinegte condiliile pentru a participa la concurs, in situalia contestaliilor formulate

fala de rezultatul selectiei dosarelor;
b) constatd cd punctajele nu au fost acordate potrivit baremului gi rdspunsurilor din lucrarea scrisd

sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, intreblrilor formulate qi

rlspunsurilor candidalilor in cadrul interviului;
c) constatd cd punctajele nu au fost acordate potrivit baremului probei practice;
d) ca urmare a recorectirii lucrdrii de la proba scris[, respectiv aanalizdrii consemnirii rdspunsurilor

la interviu, candidatul declarat inilial "respins" obline cel pulin punctajul minim pentru promovarea
probei scrise sau a interviului.

ART.3,4
( I ) Contestatia va fi respinsd in urmdtoarele situalii:
a) candidatul nu indeplinegte condiliile pentru a participa la concurs;
b) punctajele au fost acordate potrivit baremului gi rdspunsurilor din lucrarea scrisd sau punctajele de

la interviu au fost acordale potrivit planului de interviu, intrebdrilor formulate qi r6spunsurilor candida[ilor
in cadrul interviului;

c) punctajele au fost acordate potrivit baremului probei practice.
(2) Cornurricarea rezultatelor la contesta{iile depuse se face prin afigare la sediul autoritilii sar-r

instituliei publice organizatoare a concursului, precum gi pe pagina de internet a acesteia. dupi caz,
irlediat dupa solufiorrarea contesta{iilor.

Alin. (2) al art.34 a fost modificat de pct. 27 al art.l din HOTAnAnee nr. 1.027 din 1l noiembrie
2014, publicatd in MONIIORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 2014.

(3) Rezultatele finirle se afigeazd la sediul autoritdlii sau instituiiei publice orgallizatoare a
concursului. precum gi pe pagina de internet a acesteia, dupi caz. in termen de rnaximum o zi lucritoare
de la expirarea ternlenului prev[zut laart.32 alin. (2) pentru ultima prob6. prin specificarea punctajulr-ri
t'inal al fiecdrui candidat gi a menliunii <admis> sau <respins>.

Alin. (3) al art.34 a fost introdus de pct. 28 al art.I din HOTAnAnge nr. 1.027 din I I noiembrie
2014, publicatl in MONI'IORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 2014.

ART.35
Candidatul nemullurnit de modul de solulionare a contestaliei se poate adresa instantei de contencios

administrativ, in condiliile legii.
ARl-.36
(l) Autoritatea sau institulia publicd organizatoare a concursului pune la dispozilia candidalilor

interesati, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de
solu[ionare a contesta{iilor, care sunt informatii de interes public, cu respectarea confidenlialitetii datelor
care fac referire la ceilalli candidati, inclusiv a datelor cu caracter personal, potrivit legii.



(2) Se excepteazd de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv
de comisia de solutionare a contestaliilor, care conlin date cu caracter personal ale candidatilor, potrivit
legii.

(3) Orice candidat igi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisd individualS redactatd in cadrul
probei scrise a concursului, dupd corectarea gi notarea acesteia, in prezenta secretarului comisiei de
concurs.

SECJIUNEA a 5-a
Suspendarea, amdnarea gi reluarea concursului
ART.37
(l) in cazul in care, de la data anunldrii concursului gi pdnd la afigarea rezultatelor finale ale acestuia,

conducitorul autoritAlii ori instituliei publice in al cdrei stat de func(ii se gdsegte postul pentru care se

organizeazl. concursul este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea qi
desligurarea concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. in cazul in care se

constatd cd nu au fost respectate prevederile legale sau cAnd aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu
incadrarea in termenele procedurale prevlzute de lege, desfEqurarea concursului va fi suspendati.

(2) Suspendarea se dispune de c6tre conducltorul autoritdtrii ori instituliei publice, dupd o verificare
prealabild, in regim de urgenl6, a situatiei in fapt sesizate, dacS se constatd existenta unor deficienle in
respectarea prevederilor legale.

(3) Sesizarea poate fi licutd de cdtre membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de solu{ionare a
contestaliilor, de cdtre oricare dintre candidati sau de cdtre orice persoani interesatS.

(4) In situa{ia in care, in urma verificirii realizate potrivit alin. (l), se constata cd sunt respectate
prevederile legale privind organizarea gi des{Egurarea concursului, acesta se deslbgoard in continuare.

ART.38
( I ) in cazul in care, din motive obiective, nu se pot respecta data gi ora desfhgurlrii concursului:
a) concursul se am6ni pentru o perioadi de maximum 15 zile lucrdtoare;
b) se reia procedura de organizare gi deslEqurare a acestuia daci amdnarea nu poate fi dispusd

confbrm lit. a).
(2) In situatia constatdrii necesitSlii amdndrii concursului, autoritatea sau institulia publica

organizatoare a concursului are obligalia:
a) anunldrii, prin aceleagi mijloace de informare, a modificdrilor intervenite in deslEqurarea

concursului;
b) informarii candiclalilor ale c6ror dosare au fost inregistrate, dacd este cazul, prin orice mijloc de

infbrmare care poate fi dovedit.
ART.39
(1) Candidaturile inregistrate la concursul a cdrui procedurd a fost suspendatd sau amAnatd se

considerd valide daci persoanele care au depus dosarele de concurs igi exprimS in scris intenlia de a
participa 9in nou la concurs la noile date.

(2) In situalia in care, la reluarea procedurii de concurs prevdzute la art. 37, in dosare existS
documente a clror valabilitate a incetat, candidalii au posibilitatea de a le inlocui pdnd la data previzutl la
art. 40 alin. (1).

SECJIUNEA a 6-a
Prezentarea la post
ART.40
(l) Candidalii declarali admipi la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant

corespunzdtor unei funclii contractuale sunt obligati sd se prezinte la post in termen de maximum 15 zile
calendaristice de la data afiqdrii.

(2) Prin excep[ie de la prevederile alin. (1), in urma formulSrii Lrnei cereri scrise;i terneinic urorivate,
candidatul declarat <admis> la concurs poate solicit4 in termen de 3 zile lucrltoare de la afigarea
rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post. care nu poate depdqi 20 de zile



lucrdtoare de la data afiqdrii rezultatului concursului pentru funcliile de execu{ie qi 45 de zile lucratoare de
la data afrgarii rezultatului concursului pentru firncliile de conducere.

Alin. (2) al art.40 a fost modificat de pct. 29 al art.l din HOTAnAnpA nr. 1.027 din l1 noiembrie
2014, publicatdin MONITORUL OFICIAL nr. 854 din24 noiembrie 2014.

(3) in cazul admiterii la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant, contractul de muncl
se incheie pe perioada absenlei titularului postului.

(4) In cazul neprezentlrii la post la termenul stabilit la alin. (l) gi in lipsa unei ingtiinlSri potrivit alin.
(2), postul este declarat vacant, urmdnd sd se comunice candidatului care a oblinut nota finald imediat
inferioard posibilitatea de a ocupa postul respectiv.
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