Anexa la Dispozitia directorului general nr. 2135 /24.11.2021

REGULAMENT
privind modul de organizare ~i desfa~urare a etapelor reorganizarii la nivelul
personalului contractual angajat, precum $i a examenului de testare profesionala
organizat in vederea selectarii personalului contractual care urmeaza sa ocupe
functiile contractuale vacante prevazute in noile structuri organizatorice din cadrul
DGASPC Cluj aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Cluj nr. 139/2021

Sectiunea 1
Dispozitii generate

ART.1
(1) In conformitate cu prevederile Hotartlrii Consiliului Judetean nr. 139/2021, privind
reorganizarea Directiei Generale de Asistentli Socia/a $i Protecpa Copilului Cluj, aprobarea
Organigramei, Statului de Functii $i a Regulamentului de organizare $i Junctionare a
aparatului propriu $i a serviciilor sociale furnizate de catre aceasta, $i in aplicarea
prevederilor legale din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare, se impune elaborarea prezentului Regulament, care
reglementeaza modul de organizare $i desfii$urare a etapelor reorganizarii la nivelul
personalului contractual angajat, precum $i a examenului de testare profesionalii
organizat in vederea selectarii personalului contractual care urmeaza sa ocupe functiile
corespunzatoare, de natura celor desfiintate, prevazute in noile structuri organizatorice
din cadrul DGASPC Cluj, respectiv care urmeaza sa ocupe functiile/posturile contractuale
vacante existente in noile structuri organizatorice conform organigramei ~i statului de functH
aprobat.
(2)Prevederile prezentului regulament se aplidi etapizat la nivelul posturilor contractuale
desfiintate ca urmare a reorganizarii, din cadrul aparatului de specialitate ~i din cadrul serviciilor
sociale din structura DGASPC Cluj aprobata anterior reorganizarii, determinata modificarile
intervenite constand tn desfiintarea/infiintarea de noi structuri prin separarea unor
activitati, redimensionarea unor structuri existente $i reorganizarea a 27 din cele 30 de
centre existente tn 9 complexe de servicii sociale.
(3)Etapa r a procesului de reorganizare vizeaza angajatii care ocupa urmatoarele posturi:
a) medic specialist in cadrul Serviciului de evaluare complexa a persoanelor adulte cu
handicap;
b) $ef centru, administrator ~i inspector de specialitate (economist) din cadrul
serviciilor sociale aflate 1n subordinea OGASPC Cluj;
c) magaziner in cadrul Case de Tip Familial Cluj Napoca;
d) fogrijitor in cadrul Case de Tip Familial Huedin;
e) muncitor calificat (!ntretinere) in cadrul Centrului de primire in regim de urgenta
"Gavroche" Cluj Napoca.
(4) Etapa II a procesului de reorganizare vizeaza celorlalti angajati din categoria
personalului contractual a caror posturi au fost desfiintate ca urmare a reorganizarii
DGASPC Cluj, inclusiv in cazul angajatilor care corespunzator etapei I nu ~i-au depus
cerere de 1nscriere la examen, nu s-au prezentat la examen sau care nu au promovat
examenul organizat fiind declarati "respin~i".

~
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Sectiunea 2
Etapele procesului de reorganizare
ETAPA I

ART.2
(1) Angajatii a caror posturi menponate la art.1 alin.(3) au fost desfiintate, anterior
emiterii preavizului, vor fi notificati in scris cu privire la posturilor corespunzatoare in
noua structura oraganizatorica, de aceea$i natura cu cele ocupate ~i supuse restructurarii.
(2) Notificarea va cuprinde lista posturilor corespunzatoare de medic specialist din
cadrul Compartimentului de evaluare complexa adulti nou infiintat, lista posturile
corespunzatoare de $ef centru, administrator, inspector de specialitate (economist)
vacante din structura complexelor de scrvicii sociale nou infiin~te, magazioner in cadrul
Case de Tip Familial Cluj Napoca, tngrijitor in cadrul Case de Tip Familial Huedin,
muncitor calificat (intreiinere) in cadrul Centrului de primire in regim de urgenta
"Gavroche" Cluj Napoca, dupa caz, dintre care angajatii i$i pot exprima o singura opiiune.
Comunicarea notificarii se va realiza prin orice mijloc posibil, prin care se poate asigura
dovada primirii.
(3) Un eventual refuz al primirii notificarii se va consemna intr-un proces verbal de
catre persoana mandata cu comunicarea actelor $i de un martor, iar comunicarea se va
indeplini prin afi$are la locul de munca, despre care se va face mentiune expresa in PV
privind data $i ora afi$arii.
(4) Yn term en de maxim 2 zile lucratoare de la comunicarea notificarii, angajatii i$i vor
exprima in scris oppunea, prin completarea unui acord pentru ocuparea unui post vacant
corespunzator dintre cele puse la dispozitie conform notificarii, pentru care indeplinesc
condi~iile de ocupare a fun(tiei respective.
(5) OpJiunea exprimata pe baza acordului se transmite, in termenul prevazut la alin.
(4), Ia adresa de e-mail: secretariat@dgaspc-cluj.ro, se inregistreaza ~i se repartizeaza la
Compartimentul managementul resurselor umane, care confirma primirca ~i comunica
numarul de inregistrare.
(6) Oupa expirarea/fmplinirea termenului de exprimare a optiunii, daca exista o
singura optiune exprimata pentru un post, salariatului i se va modifica contractul de
munca prin act aditional in mod corespunzator.
(7) Daca dupa expirarea terrnenului de exprimare a optiunii exista mai multi salariati
care au optat pentru acela~i post, se va organiza examen de testare profesionala in
vederea stabilirii salariatului care va ocupa functia/postul din cadrul fiecarei structuri.
(8) Examenul prevazut de aliniatul anterior se organizeaza ulterior notificarii
angajatilor ale caror posturi sunt supuse reorganizarii $i anterior emiterii preavizului.

ART.3
(1) Examenul de testare profesionala are la baza urmatoarele principii: competenµ
profesionala, competitia, nediscriminarea, egalitatea de $anse, profesionalismul $i
transparenta.
(2) Data sustinerii examenului va fi adusa la cuno$tinta angajatilor prin intermediul unui
anunt publicat la sediul institutiei - la avizier, la locul de munca al salariatului care $i-a
exprimat optiunea pe baza acordului privind ocupare unui post-la avizier $i pe pagina
oficiala de internet a institutiei la secriunea Cariera( https://www.d~aspc-

cluj.ro/cariera.html ).
ART.4
2

1n

vederea ocuparii posturilor prevazute la art.1 alin.(2), la examenul organizat in
conditiile prezentului regulament pot participa numai angajatii care $i-au exprimat
optiunea 1n termenul $i conditiile prevazute la art. 2 alin. ( 4) $i (5), cu respectarea
conditiilor specifice s tabilite pentru fiecare post.

ART.5
(1) Examenul consta in 2 etape s uccesive, dupa cum urmeaza:
a) selectia cererilor de 1nscriere;
b) proba scrisa.
(2) Daca in urma sustinerii probei scrise exista punctaje egale pentru aceea$i funcpe din
cadrul aceleia$i structuri se va organiza proba de interviu.
(3) Anuntul privind examenul va conpne in mod explicit data $i ora desfa$urarii, locul de
desfa$urare, posturile pentru care se organizeaza examen, modalitatea de organizare $i
desfa$urare a acestuia, conditiile de participare, lista persoanelor care au optat pentru
posturile supuse pentru testare profesionala in vederea ocuparii noilor funcpi, bibliografia
examenului, precum $i alte date necesare inscrierii $i des~$urarii examenului.
( 4) Anuntul se afi$eaza la sediul institutiei - la avizier, la locul de munca al salariatului care
~i-a exprimat optiunea pe baza acordului privind ocupare unui post-la avizier $i pe pagina
de internet a institutiei la sectiunea Cariera (https: //www.dgaspc-cJuj.ro/cariera.html ),

cu eel putin 5 zile lucratoare inainte de data stabtlita pentru desfa~urarea probei
scrise.
(5) ln cazul in care, din motive obiective, nu se pot respecta data, ora $i locul desfa$urarii
examenului, modificarile intervenite vor fi aduse la cuno$tin~a angajatilor prin acelea$i
mijloace de publicitate folos ite anterior $i prevazute la aliniatul precedent.
(6) in vederea participarii la examen, in termen de 48 de ore de la afi~area
anuntului, salariatii care a u optat p entru funqia contractuala pentru care se organizeaza
examen, vor depune in scris la Compartimentul Managementul Resurselor Umane din
cadrul DGASPC Cluj (cu sediul in Mun. Cluj Napoca, Str. General Eremia Grigorescu nr.3739, jud.Cluj), o cerere de inscriere la examen. Cererea de inscriere la examen formulata
in scris poate fl transmisa s ub forma unui ata~ament la adresa de e-mail:
secretariat@dgaspc-cluj.ro, §i care astfel se inregistreaza ~i se repartizeaza la
Compartimentul managementul resurselor umane, iar acesta din urma va confirma
primirea §i comunica numarul de i'nregistrare catre salariat
(7) Examenul se or ga nizeaza doar in cazul in care s-au inscris $i sunt declarati admi§i
conform r ezultatului final al selectiei dosarelor mai multi angaja~i decat posturi alocate,
respectiv doar in cazul in care s-au inscris $i se prezinta mai mulp angajati decat posturi
alocate. In situatia in care s-au inscris §i se prezinta la examen mai pufini angajap decat
posturi alocate, Comisia va intocmi un proces verbal privind cele constatate §i care s e
afi$eaza in termen de 24 de ore la sediul institutiei - la avizier, la locul de munca al
salariatului care §i-a exprimat optiunea pe baza acordului privind ocu pare unui post-la
av1z1er $i pe pagina oficiala de internet a institutiei la secpunea Cariera
(https: //www.dgaspc-cluj.ro / cariera.html.
(8) In situaple prevazute la alinitele (7), salariatului i se va modifica contractul de m unca
prin act aditional in mod corespunzator.

Constituirea comisiilor de examen $i de solutlonare a contestatiilor

ART.6
3

(1) In vederea organizarii $i desfa$urarii examenului, prin Dispozitia directorului
general, pana eel tarziu la data stabilita pentru publicarea anunlului, se constituie
comisia/comisiile de examen alcatuite din cate 3 membri, respectiv comisia/comisiile de
solulionare a contestatiilor alcatuite din 3 membri.
(2) Membrii comisiilor de examen, respectiv de solutionare a contestatiilor sunt angajati ai
DGASPC Cluj, din categoria personalului contractual sau functionari publici, cu pregatire §i
experienta profesionala in domeniul postului pentru care se organizeaza examenul.
(3)In situatia in care tn cadrul institutiei publice nu exista speciali$ti 1n profilul postului
scos la examen, tn comisia de examen $i comisia de contestatii pot fi cooptali speciali$ti
din afara instituliei, cu prioritate din cadrul Consiliului Judelen Cluj.
(4) Pre~edintele comisiei de examen $i al comisiei de solutionare a contestatiilor se
desemneaza din randul membrilor prin actul administrativ de constituire.
(5) Comisia de examen, respectiv comisia de solutionare a contestatiilor are un secretar,
numit prin actul prevazut la alin. (1), acesta neavand calitatea de membru. Secretarul
comisiei de examen este $i secretar al comisiei de solutionare a contestatiilor.
ART.7
(1) Nu poate fi desemnat membru 1n comisia de examen sau in comisia de solutionare a

contestatiilor persoana care se afla tn urmatoarele cazuri de conflict de interese:
a) are relatii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati sau interesele
patrimoniale ale sale ori ale sotului sau sotiei si pot afecta impartialitatea §i obiectivitatea
evaluarii;
b) este sot, sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati
ori cu un alt membru al comisiei de examen sau al comisiei de solutionare a contestatiilor.
(2) Nu poate fi desemnat membru in comisia de examen sau in comisia de solutionare a
contestatiilor persoana care a fost sanctionata disciplinar, daca sanctiunea aplicata nu a
fast radiata, conform legii.
(3) Calitatea de membru in comisia de examen este incompatibila cu calitatea de membru
in comisia de solu~ionare a contestaiiilor.

ART.8
(1) Situatiile de incompatibilitate, precum §i situatiile de conflict de interese prevazute la

art. 7 se sesizeaza de persoana in cauza, de oricare dintre candidaii sau de orice alta
persoana interesata, in orice moment al organizarii §i desfa§urarii examenului.
(2) Membrii comisiilor de examen sau ai comisiilor de solutionare a contestaiiilor au
obligatia sa informeze, in scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat cu privire la
orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni. in aceste cazuri, membrii
comisiilor au obligatia sa se ab~ina de la participarea ori de la luarea vreunei decizii cu
privire la examenul in cadrul caruia a intervenit conflictul de interese.
(3) in cazul constatarii existentei unei situatii de incompatibilitate sau conflict de interese,
actul de desemnare a membrilor comisiilor se modifica in mod corespunzator, in termen
de eel mult o zi lucratoare de la data constatarii, prin 1nlocuirea membrului aflat fo
respectiva situatie.
(4) in cazul 1n care situatia de incompatibilitate sau conflictul de interese se constata
ulterior desfa§urarii uneia dintre etapele examenului, procedura de desfa§urare a
examenului se reia cu noua componenla a comisiei.
ART,9
(1) Comisia de examen are urmatoarele atributii principale:
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a) selecteaza cererile de tnscriere ale candidatilor;
b) stabile$te subiectele pentru fiecare proba;
c) stabile$te baremul de notare, noteaza fiecare proba pentru top candidatii;
d) stabile$te planul interviului ~i realizeaza interviul;
e)transmite secretarului comisiei rezultatele selectiei cererilor $i ale examenului, cu
mentiunea admis/respins, pentru a fi comunicate candidatilor prin afi$are.
(2) Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:
a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la selectia cererilor;
b) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la notarea probelor;
c)transmite secretarului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate
candidatilor.
(3) Secretarul comisiei de examen are urmatoarele atributii principale:
a) prime$te §i centralizeaza cererile de inscriere la examen;
b) convoaca membrii comisiei de examen;
c) Yntocme$te raportul final al examenului conform modelului prevazut 1n Anexa la
Regulament;
d) asigura afi$area rezultatelor selectiei cererilor $i ale examenului, la sediul institutiei - la
avizier §i pe pagina de internet a institutiei la sectiunea Cariera;
e) 1ndepline$te orice sarcini specifice necesare pentru buna desfa$urare a examenului.
(4) Secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:
a) convoaca membrii comisiei de solutionare a contestatiilor;
b) asigura transmiterea rezultatelor contestatiilor candidatilor, prin afi$area acestora la
sediul institutiei - la avizier $i pe pagina de internet a institutiei la sectiunea Cariera;
c) 1ndepline$te orice sarcini specifice necesare pentru buna desfa$urare a examenului.

ART,10
(1) In vederea participarii la examen, candidatii depun cererea prevazuta la art 5 alin. (6).
(2) In termen de maximum 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a cererii,
comisiile de examen au obligatia de a selecta cererile de examen depuse, pe baza
indeplinirii conditiilor de participare la examen.
(3) Rezultatele selectarii cererilor de inscriere se afi$eaza de catre secretarul comisiei de
examen, cu mentiunea "admis"j"respins", insotita de motivul respingerii, Ia sediul
institutiei - la avizier $i pe pagina de internet a institutiei la sectiunea Cariera, in termenul
prevazut la alin. (2).
( 4) In termen de eel mult 3 ore de la data afi~arii rezultatelor selectiei cererilor de
inscriere, candidatul poate depune eventuale contestatii la secretariatul comisiei de
examen, contestatii care se solutioneaza de catre comisia de contestatii fn eel mult 24 de

ore de Ia expirarea termenului de depunere a acestora.
Notarea probei scrise ~i comunicarea rezultatelor

ART, 11
Pentru proba scrisa, punctajul este de maximum 100 de puncte.

ART. 12
(1) Proba scrisa se sustine de catre candidatii ale caror cereri de i'nscriere au fost declarate
admise.
(2) Proba scrisa consta tn redactarea unei lucrari scrise $i/Sau in rezolvarea unor testegrila.
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(3) In cadrul probei scrise se testeaza cunO$tintele teoretice necesare ocuparii functiei
pentru care se organizeaza examenul de testare profesionala.

ART.13
(1) Comisia de examen se va tntruni la data anuntata tn vederea stabilirii subiectelor,
propunandu-se 2 variante de subiecte pe baza bibliografiei $i alcatuie$te seturile de
subiecte, in ziua in care se desfa$oara proba scrisa.
(2) Membrii comisiei de examen raspund individual pentru asigurarea confidentialitatii
subiectelor propuse.
(3) Seturile de subiecte se semneaza de toti membrii comisiei de examen $i se inchid in
plicuri sigilate, purtand $tampila institutiei.
(4) Comisia de examen stabile$te punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se
comunica odata cu subiectele.
(5) Pana la ora stabilita pentru terminarea probei scrise a examenului, membrii comisiei
de examen au obligatia de a stabili baremul detaliat de corectare a subiectelor, care se
afi$eaza la locul desfa~;urarii cxamenului $i/sau la sediul institutiei - la avizier, dupa caz.

ART.14
(1) Durata probei scrise se stabile$te de comisia de examen tn functie de gradul de
dificultate $i complexitate al subiectelor, fara a depa$i trei ore.
(2) La ora stabilita pentru inceperea probei scrise, comisia de examen prezinta
candidatilor seturile de subiecte $i invita un candidat sa extraga un plic cu subiectele de
examen.
(3) Candidatul care a extras plicul cu subiectele ii inmaneaza pre$edintelui comisiei de
examen, care 11 deschide $i comunica subiectele candidatilor participanµ la examen.
(4) Dupa inceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul 1n sala de examen a
candidatilor care intarzie sau ale oricaror alte persoane, in afara membrilor comisiei de
examen, precum $i a persoanelor care asigura secretariatul comisiei de examen, respectiv
supravegherea desfa$urarii probei.
(5) In incaperea in care are loc proba scrisa, pe toata perioada derularii acesteia, inclusiv a
formalitaiilor prealabile $i a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este
permisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a
altor mijloace de comunicare la distanµ.
(6) Nerespectarea dispozi~iilor prevazute la alin. (4) $i (5) atrage eliminarea candidatului
din proba de examen. Daca se constata incalcarea acestor dispozipi, comisia de examen
elimina candidatul din sala, inscrie pe lucrare mentiunea "anulat" ~i consemneaza cele
in tam plate in Raportul final.
(7) Sub sanqiunea anularii lucrarilor scrise, acestea se redacteaza doar pe seturile de
hartie asigurate de compartimentul managementul resurselor umane, purtand pe fiecare
fila $tampila institupei. Dupa inscrierea de catre candidat a numelui ~i a prenumelui in
coltul din dreapta a primei file, acesta se lipe~te astfel incat datele tnscrise sa nu poata fi
identificate ~i se aplica $tampila instituiiei.
(8) La finalizarea lucrarii ori la expirarea timpului alocat probei scrise, candidatul are
obligatia de a preda comisiei de examen lucrarea scrisa $i de a semna borderoul special
tntocmit in acest sens.

ART.1S
(1) Anterior inceperii corectarii lucrarilor la proba scrisa, fiecare lucrare va fl numerotata.
(2) Lucrarile de la proba scrisa se corecteaza sigilate.
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(3) Punctajele se acorda de catre fiecare membru al comisiei de examen, pentru fiecare
lucrare scrisa. Acordarea punctajului final pentru proba scrisa se face pe baza mediei
aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examen.
(4) Luera rile care prezinta 1nsemnari 1n scopul identificarii candidatilor se anuleaza ~i nu
se mai corecteaza. Mentiunea "anulat" se tnscrie atat pe lucrare, cat ~i pe borderoul de
notare §i pe centralizatorul nominal, consemnandu-se aceasta in raportul final al
examenului.
(5) In situatia tn care pentru o lucrare se inregistreaza diferente mai mari de 10 puncte
intre punctajele acordate de membrii comisiei de examen, lucrarea se recorecteaza de
catre toti membrii acesteia. Procedura recorectarii se reia ori de cate ori se constata di
exista diferente mai mari de 10 puncte tntre punctajele acordate de membrii comisiei de
examen.
(6) Se interzice desigilarea lucrarilor anterior recorectarii in conditiile prevazute la
aliniatul (5).
(7) Luera.rile scrise se desigileaza dupa acordarea punctajelor finale la proba scrisa.
(8) Sunt declarati admi$i la proba scrisa candidatii care au obtinut:
a) minim 50 de puncte tn cazul functiilor contractuale de executie.
b) minim 70 de puncte in cazul functiilor contractuale de conducere.

ART, 16
(1) Punctajele obpnute de fiecare dintre candidati cu mentiunea "admis" ori "respins" la
proba scrisa $i proba interviului, dupa caz, se afi~eaza in eel mult 48 de ore la sediul
DGASPC Cluj - la avizier §i pe pagina oficiala de internet a institutiei la sectiunea Cariera.
(2) Yn termen de eel mult 24 de ore de la data afi$arii rezultatelor obpnute la proba scrisa
$i proba interviului, dupa caz, candidatul nemultunit poate depune contestatie la
secretariatul comisiei de examen, contestatii care se solutioneaza de catre comisia de
contestatii in eel mult 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a acestora.

Solutionarea contestatiilor
ART, 17
(1) Comisia de soluµonare a contestatiilor va admite contestatia pentru proba scrisa,

modificand punctajul contestat, acordat de comisia de examen, 1n situatia in care constata
ca punctajele nu au fost acordate potrivit baremulu i sau exista o diferenta de eel putin 10
puncte intre punctajele acordate de Comisia de examen ~i Comisia de solutionare a
contestatiiior.
(2) Contestatia la proba scrisa va fl respinsa in urmatoarele situatii:
a) punctajele au fost acordate potrivit baremului §i raspunsurilor din lucrarea scrisa;
b) intre punctajul acordat de comisia de examen §i eel acordat de comisia de solu}ionare a
contesta}iilor nu este o diferenta mai mare de 10 puncte.

Proba interviului ~i comunicarea rezultatelor
ART.18
(1) In cazul obtinerii la proba scrisa de punctaje egale pentru aceea§i post se vor
organiza probe de interviu 'in cadrul carora se vor testa cuno$tintele profesionale 1n
vederea departajarii candidatilor aflati i'n aceasta situatie $i a stabilirii salariatului care
este "admis", respectiv "respins" la examen. Pentru proba interviului, punctajul este de
maximum 100 de puncte.
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(2) Interviul se realizeaza conform planului de interviu 1ntocmit de comisia de concurs
1n ziua desfa$urarii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare
pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilitati $i cuno$tinte impuse de functie;
b) capacitatea de analiza $i sinteza;
c) motivatia candidatului;
d) comportamentul in situatiile de criza;
e) initiativa $i creativitate.
(3) Pentru posturile de conducere planul de interviu include $i elemente referitoare la:
a) capacitatea de a lua decizii $idea evalua impactul acestora;
b) exercitarea controlului decizional;
c) capacitatea manageriala.
(4) Data $i ora sustinerii interviului se afi$eaza obligatoriu odata cu rezultatele la proba scris1t
(5) Sunt declarati admi$i la proba interviului candidapi care au obtinut:
a) minim 50 de puncte 'in cazuJ functiilor contractuale de executie.
b) minim 70 de puncte in cazul functiilor contractuale de conducere.
(6) In aceasta situatie punctajul final al examenului se calculeaza prin media aritmetica a
punctajelor obµnute de candidat la proba scrisa $i proba interviului, fiind declarat admis
candidatul care a obtinut eel mai mare punctaj.
(7) In situatia contestatiilor la proba interviului inregistrate in conditiile art16 alin.(2),
Comisia de contestatii va admite contestatia pentru proba interviului, modificand
punctajul contestat, acordat de comisia de examen, i'n situa~ia in care constata ca
punctajele nu au fost acordate potrivit planului de interviu, intrebarilor formulate $i
raspunsurilor candidatului in cadrul interviului $i exista o diferenta de eel pupn 10 puncte
intre punctajele acordate de Comisia de examen $i Comisia de solutionare a contestapiior.
(2) Contestatia la proba interviului va fi respinsa in urmatoarele situatii:
a) punctajele au fost acordate potrivit planului de interviu intrebarilor formulate ~i
raspunsurilor candidatului in cadrul interviului;
b) intre punctajul acordat de comisia de examen $i eel acordat de comisia de
solutionare a contestaµilor nu este o diferenta mai mare de 10 puncte.
ART.19
(3) Comunicarea punctajelor finale ale examenului, cu mentiunea "admis" sau "respins", se
face in termen de maximum cinci zile lucratoare de Ia data sustinerii examenului, prin
afi~are la sediul DGASPC Cluj - la avizier ~i pe pagina oficiala de internet a institutiei la
sectiunea Cariera.
(4) Departajarea se va face in functie de punctajul obpnut.
(6) Se considera admis la examen candidatul care a obtinut eel mai mare punctaj, potrivit
prevederilor prezentului regulament.
(7) In urma sustinerii examenului, pentru candidatii declarati "admi~i" se va modifica
contractul de munca prin act aditional In mod corespunzator.

ART. 20
(1) La finalizarea examenului, respectiv la expirarea termenului de depunere a
contestariilor ori de solutionare a acestora, se intocme$te un raport final privind
desfii$urarea examenului $i rezultatele finale obtinute de candidati, care se semneaza de
membrii comisiei de examen $i de secretarul acesteia.
(2) La raportul final privind desra~urarea examenului se anexeaza rezultatele probelor, $i
dupa caz, rezultatele probei interviului $i/sau rezultatele contestatiilor depuse.
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ART.21

In situapa in care termenele prevazute in prezentul regulament expira in zile nelucratoare,
acestea se prelungesc pana la finalul primei zile lucratoare care urmeaza.

ETAPAII

ART,22

In

cazul tuturor celorlalti angajati a caror posturi au fast desfiintate ca urmare a
reorganizarii, inclusiv in cazul angajatilor care corespunzator etapei I din prezentul
Regulament nu ~i-au depus cerere de inscriere la examen, nu s-au prezentat la examen sau
care nu au promovat examenul organizat fiind declara~i "respin$i", se va aplica procedura
legala de incetare a contractului individual de munca, cu acordarea preavizului ~i cu
respectarea art.64 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicata, cu modificarile $i
completarile ulterioare.

ART,23
(1) In aceasta etapa, lista tuturor posturilor vacante corespunzatoare la nivelul intregii
institutii, inclusiv cele ramase vacante dupa epuizarea procedurii corespunzatoare etapei I
din prezentul Regulament, dupa caz, va fi comunicata o data cu notificarea de preaviz.
(2) Un eventual refuz al primirii personal la locul de munca a notificarii de preaviz, se va
consemna intr-un proces verbal de catre persoana mandata cu comunicarea actelor ~i de
un martor, iar comunicarea se va indeplinii cu respectarea prevederilor legate.
(3) Angajafii au posibilitatea de a opta pentru un singur post ale carui conditii de ocupare
le indepline~te conform Notificarii, in termen de eel mult 3 zile lucratoare de Ia
comunicarea notificarii de preaviz. Op~iunea exprimata pe baza acordului privind ocuparea
unui post din lista la care se refera alin. (1) se comunica tn scris $i se inregistreaza la
Compartimentul Managementul Resurselor Umane din cadrul OGASPC Cluj sau se
transmite sub forma unui ata$ament la adresa de e-mail: secretariat@dgaspc-cluj.ro. , $i
care astfel se inregistreaza $i se repartizeaza la Compartimentul managementul resurselor
umane, iar acesta din urma va confirma primirea $i comunica numarul de 1nregistrare
catre salariat
(4) Dupa expirarea temenului de exprimare a optiunii, daca exista o singura optiune
exprimata pentru un post, salariatului i se va modifica contractul de munca prin act
aditional, in mod corespunzator.
(5) in situatia tn care dupa exprimarea optiunii, exista mai multi angajati care au optat
pentru acela$i post, se va organiza examen de testare profesionala fo vederea stabilirii
angajatilor care vor ocupa posturile vacante.

ART,24
(1) La examenul de testare profesionala pot participa numai angajatii care ~i-au exprimat
optiunea in termenul prevazut la art. 23 alin. (3), cu respectarea conditiilor specifice
stabilite pentru fiecare post.
(2) Examenul va urma in mod corespunzator regulile aratate in prezentul Regulament de la
art 3, art.5 pana la art.21.

ART.25
(1) In urma examenului, pentru candidatii declarati "admi$i" se va f!!._Odj.fica contractul de
munca prin act aditional In mod corespunzator.
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(2) In cazul angaja!iilor, care nu au optat pentru unul din posturile vacante puse la
dispozitie, nu au depus cerere de fnscriere la examen, nu s-au prezentat la examen sau
care nu au promovat examenul fiind declara!i "respin§i", raporturile de munca inceteaza la
data expirarii termenului de preaviz.

Secpunea3
Dispozitii finale

ART, 26
Prezentul regulament se va afi~a la sediul institutiei - la avizier, la sediul structurilor
supuse reorganizarii - la avizier §i pe pagina oficiala de internet a institutiei publice
DGASPC Cluj (www.dgaspc-cluj.ro) la sectiunea - Cariera.

DIRECTOR GENERAL
Molnar Nicoleta
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Anexa la Regulamentul privind modul de organizare $i desfa~urare a etape lor
reorganizarli la nivelul personalului contractual angajat, precum ~i a examenului de
testare profesionala organizat in vederea selectarii personalului contractual care
urmeaza sa ocupe functiile contractuale vacante prevazute in noile structuri
organizatorice din cadrul DGASPC Cluj aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean
Cluj nr.139/2021

RAPORTUL FINAL
AL EXAMENULUI DE TESTARE PROFESIONALA

Functia contractuala sau functiile contractuale pentru care se organizeaza examenul:

1.
Informapi privind selecµa cererilor de tnscriere
Data selectiei cererilor:
Numele ~i prenumele
Candidatului
1
2
3

I Rezultatul selectiei

--

Motivul respingerii cererii

I

Informat ii privind proba scrisa

Data $i ora desfa$urarii probei scrise:
Probl eme intervenite oe durata desra urarii orobei scrise:
Numele $i prenumele candidatului
Punctajul final al
orobei scrise
-1
2
3
I

--

Rezultatul

-

I

Informatii privind rezolvarea contestatiilor

Data $i ora corectarii lucrarilor scrise tn urma contestatiilor:
Numele $i prenumele candidatului

I Punctajul final al al
probei scrise in

I urma contestatiei
1
II

Rezu ltatul

2

3
Rezultatul final al examenului
-

1. Funqia contractuala:
Numele ~i prenumele candidatului

Punctajul final al
examenului

Rezultatul

1
2

Comisia de examen:

I Semnatura
I

---

I

Secretarul comisiei:
Semnatura:

-
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