Anexa la Dispozitia directorului general nr. 2008 /03.11.2021

REGULAMENT
privind respectarea drepturilor la cariera ale functlonarilor pubJici ale caror posturi sunt
afectate de reorganizarea aparatului propriu al Direcµei Generate de Asistenµ Sociala ~i
Protecµa Copilului Cluj, aprobatii prin Hotararea Consiliului Judetean Cluj nr. 139/2021

Sectiunea 1
Dispozitii generale
Art. 1 Prezentul regulament se constituie ca procedura interna in vederea aplicarii prevederilor art.
518 ~i 519 din Ordonanfa de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu
modificarile $i completarile ulterioare, ca urmare a reorganizarii aparatului propriu al Direcpei
Generale de Asistenta Sociala $i Protecpa Copilului Cluj, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean
Cluj nr. 139/2021 privind reorganizarea Directiei Generate de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului
Cluj, aprobarea Organigramei, Statului de Functii $i a Regulamentului de organizare ~i funciionare a
aparat ului propriu $i a serviciilor sociale furnizate de catre aceasta.
Secµunea 2
Etapele procedurii de aplicare a prevederilor art. 518 ~i art. 519 din Ordonanta de urgenµ a
Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ cu modlficarile ~i completiirile ulterioare
Etapa I

In aplicarea prevederilor art. 518 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ cu modificarile $i completarile ulterioare, anterior emiterii preavizului, se
organizeaza examen de testare profesionala pentru func~ionarii publici, din cadrul compartimentelor
in cares-a red us numarul de functu publice.
Art. 3 Modalitatea de organizare ?i desra~urare a examenului este prevazuta la Sectiunea 3.
Art. 4 Yn urma examenului, pentru funcµonarii publici declarap "admis" se emite actul administrativ
individual de numire 'in noua funcµe publica din cadrul compartimentului, in baza prevederilor art.
518 alin. (1) cu respectarea criteriilor prevazute la alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile ~i completarile ulterioare. Pentru funcµonarii
publici declarati "respins" se emite actul administrativ individual de eliberare din functia publica,
potrivit art. 519 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificarile ~i completarile ulterioare, cu respectarea dreptului la preaviz.
Art. 2

Etapa II
Art. 5 Pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 519 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ cu modificarile ~i completarile ulterioare,
funcµonarul ui public de conducere al carui post a fost desfiintat, in perioada de preaviz, i se va pune la
dispozitie lista functiilor publice vacante corespunzatoare din cadrul instituµ ei. Daca nu exist~ functii
publice vacante corespunzatoare In cadrul institutiei, aceasta are obligatia de a solicita Agenµei
Nationale a Functionarilor Publici, in perioada de preaviz, lista funqiilor publice vacante.
Art. 6 Functionarul public de conducere va opta pentru functia publica corespunzatoare pusa la
dispozitie (a?a cum este definita la art. 519 alin. (7) coroborat cu art. 465 alin. (1) lit f) $i lit g) din
OrdonanJ:a de urgenta a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ cu modifidirile $i
completarile ulterioare) in termen de 2 zile lucratoare de la comunicarea acesteia.

Art. 7 Optiunea se face in scris, prin completarea acordului de ocupare a unei singure functii publice
vacante corespunzatoare ~i se transmite la adresa de email secretariat@dgaspc-cluj.ro, se tnregistreaza
~i se repartizeaza la compartimentul managementul resurselor umane, care confirma primirea ~i
comunica numarul de tnregistrare.
Art. 8 in baza oppunii formulate, funcponarul public de conducere este numit in noua funcpe publica,
prin act administrativ individual, la expirarea termenului de preaviz, daca nu mai sunt alte optiuni.
Daca pentru aceea~i functi e opteaza mai multi func;ionari publici de conducere se va organiza examen
de testare profesionala, conform procedurii prevazute la Sectiunea 4.
Art. 9 in situapa tn care optiunea nu este depusa tn termenul prevazut la art. 6 sau functionarul public
de conducere nu-~i exprima nici o optiune, indiferent de motiv, raportul de serviciu inceteaza la
expirarea termenului de preaviz.
Etapa III
Art. 10 Functionarul public de execupe, care nus-a inscris sau a fost declarat "respins" la examenul de
testare profesionala organizat tn baza prevederilor art. 518 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ cu modificarile ~i completarile ulterioare (Etapa I)
sau al carui post a fast desfiintat, i se pune la dispozipe, In perioada de preaviz, lista funcµilor publice
vacante corespunzatoare, din cadrul DGASPC Cluj, ramase neocupate dupa etapele I ~i 11.
Art. 11 Opfiunea se face in scris, prin completarea acordului de ocupare a unei singure functii publice
vacante corespunzatoare (a~a cum este definita la art. 519 alin. (7) coroborat cu art. 465 alin. (1) lit. f)
~i lit g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu
modificarile ~i completarile ulterioare), se transmite in termen de 2 zile lucratoare de la primirea listei,
la adresa de e-mail secretariat@dgaspc-cluj.ro, se inregistreaza ~i se repartizeazala compartimentul
managementul resurselor umane, care confirma primirea ~i comunica numarul de inregistrare.
Art.12 In baza oppunii formulate funciionarul public este numit in noua functie publica, prin act
administrativ individual, la exp irarea perioadei de preaviz, doar in conditiile in care se constata ca nu
exista mai multi functionari publici care au optat pentru aceea~i functie publica de executie vacanta.
Daca pentru un post sunt mai multe optiuni se va organiza examen de testare profesionala, conform
procedurii prevazute la Sectiunea 4
Sectiunea 3
Procedura privind etapele, modul de organizare $i desfii$urare a examenului prevazut la art.
518 alin. (3) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, - pentru functionarii publici din cadrul Directiei Generate de Asistenta Sociala ~i
Protecpa Copilului Cluj, ca urmare a Hotararii Consiliului Judetean Cluj nr. 139/2021
ART.13
(1) In conformitate cu prevederile art. 518 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile §i completarile ulterioare, in cazul in care existii
mai multi functionari publici, se organizeazii examen de ciitre autoritatea sau institu/ia publicii.
Examenul se organizeazii anterior emiterii preavizului.
(2) Procedura stabile~te modalitatea de organizare ~i desf~urare a examenului de testare
profesionala prevazut la art. 518 a/in. (3) din OUC nr. 57/2019 organizat 10 vederea selectarii
functionarilor publici care vor fi numiµ in conformitate cu prevederile art. 518 ali n. (1) $i care
i'ndeplinesc conditiile imp use de art. S18 alin. (2) din acela$i act normativ, pentru situatia in care in
urma reorganizarii structurilor din cadrul aparatul de specialitate al DGASPC Cluj in compartimentele
.r
rezultate exista mai multi funcponari publici decat posturi alocate.
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(3) In situa;ia in care in cadrul unei structuri din aparatul propriu al Direcfiei Generale de Asistenta
Socia/a ~i Protectia Copilului Cluj exista un numar mai mare de functionari publici care indeplinesc
critetiile prevazute la art. 518 alin. (1)-(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificiirile ~i completarile ulterioare, numirea in noile functii publice se va face prin examen de testare
profesionala organizat in conditiile art. 518 a/in. (3) din OUG nr. 57/2019.
(4) Examenul are la baza urmatoarele principii: competenta profesionala, competitia, nediscriminare,
egalitatea de $anse, profesionalismul $i transparenta.
ART.14
(1) ln vederea participarii la examenul pentru numirea in noile functii, functionarii publici carora le
sunt aplicabile dispozitiile art. 518 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 vor fl notificati in scris de
compartimentul managementul resurselor umane.
(2) Notificarea va contine informatii cu privire la modificarile intervenite la nivelul structurii,
dispozitiile legale aplicabile, respectiv cu privire la examenul care se va organiza in vederea numirii.
(3) Persoanelor care au fost notificate cu privire la participarea la examenul organizat in vederea
numirii pe noile funcµi publice in cadrul compartimentelor rezultate in urma reorganizarii $i care nu
se prezinta la examen Ii se vor aplica dispozitiile art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (4) - (10) din OUG nr.
57/2019.
(4) Comunicarea notificarilor se va realiza prin orice mijloc de comunicare posibil inclusiv prin afi$are
la locul de munca in conditiile legii, prin care se poate asigura dovada primirii notificarii, iar un
eventual refuz al primirii se va consemna intr-un proces verbal.
(5) Persoanele care 1n urma participarii la examen nu au obtinut un punctaj corespunzator numirii, vor
opta pentru o functie publica vacanta corespunzatoare din lista posturilor vacante puse la dispozitie in
perioada de preaviz
ART.15
(1) Examenul se organizeaza ulterior notificarii funq:ionarilor publici ale caror functii publice sunt
supuse reorganizarii.
(2) Data suspnerii examenului va fi adus la cuno$tinta angajatilor prin intermediul unui anunt publicat
la sediul institupei - la avizier $i pe pagina de internet a institupei la sectiunea Cariera.
ART.16
in vederea ocuparii posturilor alocate fiecarei structuri, la examenul organizat in conditiile prezentei
proceduri pot participa numai functionarii publici din cadrul structurii respective $i care $i-au
exprimat optiunea in termenul solicitat in notificare, cu respectarea urmatoarelor criterii prevazute la
art 518 alin. (2) din Codul administrativ:
a) categoria, clasa $i gradul profesional al funcµonarului public;
b) indeplinirea conditiilor specifice stabilite pentru func;ia ocupata;
c) sa fi desfa.$urat activitati similare.
ART.17
(1) Examenul prevazut la art 13 consta 1n 2 etape succesive, dupa cum urmeaza:
a) seleqia cererilor de inscriere la examen;
b) proba scrisa.
(2) Anuntul privind examenul va contine in mod explicit data $i ora desfa$urarii, locul de desfa.$Urare,
posturile pentru care se organizeaza examen, conditiile de participare la examen $i de desfa$urare a
examenului, bibliografia $i alte date necesare tnscrierii $i desfa$urarii examenuf ui J -se-afi$eaza la
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sediul institutiei - la avizier $i pe pagina de internet a institutiei la seqiunea Cariera, cu eel putin 5 zile

lucratoare inainte de data stahilita pentru desfa$urarea prohei scrise,
(3) in vederea participarii la examen, in termen de 48 de ore de la afi$area anuntului candidatii, care
$i-au exprimat optiunea pentru a ocupa una din functiile publice, depun la compartimentul
managementul resurselor umane din cadrul institutiei, o cerere de tnscriere la examen.
(4) Examenul se organizeaza doar in cazul in care s-au tnscris $i se prezinta mai multi funqionari
publici decat posturi alocate structurii respective.
(5) Personalului, care nu $i-a depus cerere de inscriere la examen, nu s-a prezentat la examen sau care
nu a promovat examenul organizat conform prezentei proceduri, i se acorda preaviz, conform
prevederilor legale.
(6) fn cazul tn care, din motive obiective, nu se pot respecta data $i ora desfii§urarii examenului,
modificarile intervenite vor ft aduse la cuno§tinta functionarilor publici prin mijloacele de publicitate
prevazut la art. 15 alin. (2).

Constituirea comisiilor de examen fide solutionare a contestatiilor
ART.18

(1) In vederea organizarii §i desfa§urarii examenului prevazut la art. 13, prin Dispozitia directorului
general, pana eel tarziu la data stabilita pentru publicarea anuntului, se constituie comisiile de examen
§i de solutionare a contestatiilor alcatuite din cate 3 membri.
(2) Membrii comisiilor de examen $i de solutionare a contestatiilor sunt funqionari publici, din cadrul
aparatului de propriu al DGASPC Cluj $i trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba cuno§tinte aprofundate in unul dintre domeniile functiilor publice pentru care se
organizeaza examenul sau cuno§tinte generale in administratia publica;
b) sa aiba pregatire §i/sau experienta in unul dintre domeniile functiilor publice pentru care se
organizeaza examenul, in managementul resurselor umane sau 1n administratia publica;
c) sa aiba o probitate morala recunoscuta;
d) sa deJina o funcµe publica eel pufin din aceea$i clasa cu functia sau funqiile publice vacante pentru
ocuparea carora se organizeaza examenul de selectie;
e) sa nu se afle tn cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese prevazute la art. 19
(3) In situatia tn care in cadrul institutiei publice nu exista speciali§ti tn profilul postului scos la
concurs, in comisia de examen pot fi cooptati functionari publici din afara institutiei.
(4) Pre~edintele comisiei de examen ~i al comisiei de solutionare a contestaJiilor se desemneaza din
randul membrilor prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
(5) Comisiile de examen, respectiv de solut:ionare a contestatiilor au un secretar, numit prin actul
prevazut la alin. (1).
(6) In funcpe de numarul $i de specificul functiilor publice vacante pentru care se organizeaza examen
de testare profesionala, se pot constitui mai multe comisii de examen.

ART.19
(1) Nu poate fl desemnata membru in comisia de examen sau 10 comisia de solutionare a contestaJiilor

persoana care se afla 1n 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 pot afecta impartialitatea §i obiectivitatea evaluarii;
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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 fl desemnata membru tn comisia de examen sau in comisia de solutionare a contestatiilor
persoana care a fost sanqionata disciplinar, daca sanctiunea aplicata nu a fost radiata, conform legii.
(3) Calitatea de membru in comisia de examen este incompatibila cu calitatea de membru In comisia de
solutionare a contestatiilor.
ART.20

(1) Situatiile de incompatibilitate, precum $i situatiile de conflict de interese prevazute la art. 19 se
sesizeaza de persoana in cauza, de oricare dintre candidati sau de orice alta persoana interesata, in
orice moment al organizarii $i desfa1$urarii examenului.
(2) Membrii comisiilor de examen sau ai comisiilor de solutionare a contestatiilor 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. fn aceste cazuri, membrii comisiilor au obligatia sa se abtina de
la participarea ori de la Iuarea 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 inlocuirea membrului aflat tn respectiva situaµe.
(4) In cazul in 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
componenta a comisiei.
ART.21

(1) Comisiile de examen au urmatoarele atributii principale:
a) selecteaza cererile candidatilor;
b) stabile$te subiectele pentru proba scrisa;
c) stabile§te baremul de notare, noteaza fiecare proba pentru top candidapi;
d) transmite secretarului comisiei rezultatele selecpei cererilor $i ale examenului, cu mentiunea
admis/respins, pentru a fi comunicate candidatilor prin afi§are.
(2) Comisia de solutionare a contestatiilor au urmatoarele atribuµi principale:
a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la selectia cererilor;
b) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la notarea probei scrise;
c) transmite secretarului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fl comunicate candidatilor.
(3) Secretarul comisiilor de examen are urmatoarele atributii principale:
a) centralizeaza $i prime$te cererile de inscriere la examen;
b) convoaca membrii comisiei de examen;
c) intocme$te raportul final al examenului, conform modelului din Anexa la Regulament;
d) asigura afi$area rezultatelor selecpei cererilor $i ale examenului, Ia sediul institutiei - la avizier $i
var fl postate pe pagina de internet a institupei la sectiunea Cariera;
e) 1ndepline$te orice sarcini specifice necesare pentru buna desfa$urare a examenului.
(4) Secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:
a) convoaca membrii comisiei de solutionare a contestatiilor;
b) asigura transmiterea rezultatelor contestatiilor candidatilor, prin afi§area acestora la sediul
institupei - la avizier §i var fl postate pe pagina de internet a institutiei la sectiunea Cari era;
c) indepline§te orice sarcini specifice necesare pentru buna desfa$urare a examenului.

/

ART. 22
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(1) 1n vederea participarii la examen, candidatii, depun o Cerere de inscriere la examen conform
prevederilor art. 17, alin. (3).

(2) in termen de maximum 24 de ore de Ja data eXl)irarii termenuJui de depunere a cererii.
comisiile de examen au obligatia de a selecta cererile de examen pe baza tndeplinirii conditiilor de
participare la examen.
(3) Rezultatele selectarii cererilor de inscriere se afi$eaza de catre secretarul comisiei de examen, cu
mentiunea "admis"/"respins", insotita de motivul respingerii, la sediul institutiei - la avizier §i vor fl
postate pe pagina de internet a institutiei la seqiunea Cari era, in termenul prevazut la alin. (2).
( 4) in termen de eel muJt 3 ore de la data afiii'itii rezuJtatelor selecUei cererllor, candidatul
poate depune eventuale contestatii la secretariatul comisiei de examen, contestapi care se

solutioneaza de catre comisia de contestatii in eel mult 24 ore de la expirarea termenutui de depunere
a acestora.
Sustlnerea probei scrise

ART. 23

(1) Proba scrisa se suspne de catre candidatii ale caror cereri de inscriere au fost declarate admise.
(2) Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari scrise $i/sau in rezolvarea unor teste-grila.
(3) Pentru proba scrisa, punctajul este de maximum 100 de puncte.
(4) In cadrul probei scrise se testeaza cuno§tintele teoretice necesare ocuparii functiei.
ART.24

Sunt declarati "admis" la proba scrisa candidatii care au obtinut minim 50 de puncte. Promovarea
probei scrise se face in ordi,n ea obtinerii punctajelor, de la eel mai mare la eel mai mic, in limita
posturilor aferente functiilor publice pentru cares-a organizat examenul.
ART. 25

(1) Comisia de examen se va intruni la data anuntata in 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 confidenpalita~ii subiectelor
propuse.
(3) Seturile de subiecte se semneaza de toti membrii comisiei de examen §i se Ynchid 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. Acesta se afi§eaza la locul desfa§urarii
examenului, anterior corectarii lucrarilor.
ART.26

(1) Durata probei scrise se stabile§te de comisia de examen in func~ie de gradul de dificultate §i
complexitate al subiectelor, fara a depa§i trei ore.
(2) La ora stabilita pentru tnceperea 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 il tnmaneaza pre§edintelui comisiei de examen, care ii
deschide §i comunica subiectele candidafilor participanti la examen.
(4) Dupa inceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul i'n sala de examen a candidatilor care
rntarzie sau ale oricaror alte persoane, in afara membrilor cornisiei de examen, precum §i a
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persoanelor care asigura secretariatul comisiei de examen, respectiv supravegherea desfa$urarii
probei.
(5) In incaperea in care are toe proba scrisa, pe toata perioada derularii acesteia, inclusiv a
formalitaplor 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 altar mijloace de
comunicare la distant~i.
(6) Nerespectarea dispozitiilor prevazute la alin. (4) $i (5) atrage eliminarea candidatului din proba de
examen. Daca se constata incalcarea acestor dispozitii, comisia de examen elimina candidatul din sala,
inscrie pe lucrare mentiunea "anulat" $i consemneaza cele intamplate in Raportul final.
(7) Sub sanctiunea anularii lucrarilor scrise, acestea se redacteaza doar pe seturile de hartie asigurate
de compartimentul managementul resurselor umane, purtand pe fiecare fila $tampila institutiei. 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 fl identificate $i se aplica $tampila institutiei.
(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 intocmit in acest sens.

Corectarea lucrarilor
ART. 27

(1) Anterior i'nceperii corectarii lucrari!or la proba scrisa, fiecare lucrare va fi numerotata.
(2) Luera.rile de la proba scrisa se corecteaza sigilate.
(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 insemnari In scopul identificarii candidatilor se anuleaza $i nu se mai
corecteaza. Mentiunea "anulat" se inscrie atat pe lucrare, cat $i pe borderoul de notare §i pe
centralizatorul nominal, consemnandu-se aceasta tn raportul final al examenului.
(5) fn situatia in 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 cons ta ta ca exista diferente mai mari de 10
puncte Yntre punctajele acordate de membrii comisiei de examen.
(6) Se interzice desigilarea lucrarilor anterior recorectarii in conditiile prevazute la alin. (5).
(7) Luera.rile scrise se desigileaza dupa acordarea punctajelor finale la proba scrisa.
ART. 28

(1) Punctajele obtinute de fiecare dintre candidati cu mentiunea "admis" ori "respins" la proba scrisa a
examenului de testare profesionala se afi$eaza in eel mult 48 de ore la sediul institupei- la avizier $i vor
fi postate pe pagina de internet a institutiei la sectiunea Cariera.
(2) Dupa afi$area rezultatelor la proba scrisa, functionarul public are acces, la solicitarea sa, 1'n
prezenta secretarului comisiei, la lucrarea individuala redactata in cadrul probei scrise a examenului.
(3) in termen de eel mult 24 ore de la data afi~arii rezultatelor. candidatul poate depune eventuale
contestatii la secretariatul comisiei, contestatii care se soluponeaza de catre comisia de contestatii rn
eel mult 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a acestora.
(4) Comunicarea punctaielor finale ale examenului, cu mentiunea "admis" sau "respins", se face
in termen de maximum cinci zile lucratoare de la data sustinerii examenului, prin afi$are la sediul
institutiei - la avizier $i vor fl postate pe pagina de internet a institutiei la sectiunea Cariera.
(5) Departajarea se va face in functie de punctajul obpnut.
(6) In cazul obtinerii de punctaje egale pentru aceea$i functie publica din cadrul aceleea$i structuri se
vor organiza probe de interviu in cadrul carora se vor testa cunostintele profesionale.
7

(7) Se considera "admis" la examen candidatii care au obtinut un punctaj de minim 50 de puncte, iar
promovarea examenului se face i'n ordine descrescatoare a punctajelor 1n limita numarului de posturi
pentru cares-a organizat concursul, potrivit prevederilor prezentei proceduri.

SoluJionarea contestatiiior
ART.29

(1) Comisia de solutionare a contestatiilor va admite contestatia pentru proba scrisa, modificand
punctajul contestat, acordat de comisia de examen, in situatia in care constata ca punctajele nu au fost
acordate potrivit baremului sau exista o diferenta de eel putin 10 puncte intre punctajele acordate de
Comisia de examen si Comisia de solutionare a contestatiiior.
(2) Contestatia va fi respinsa in urmatoarele situatii:
a) punctajele au fost acordate potrivit baremului $i raspunsurilor din lucrarea scrisa;
b) 1ntre punctajul acordat de comisia de examen $i eel acordat de comisia de solutionare a
contestatiilor nu este o diferenµ mai mare de 10 puncte.
ART. 30

(1) La finalizarea examenului, respectiv la expirarea termenului de depunere a contestatiilor ori de
solutionare a acestora se intocme~te un raport final privind desfa$urarea examenului $i rezultatele
obtinute de candidati, care se semneaza de membrii comisiei de examen $i de secretarul acesteia.
(2) La raportul final privind desfa$urarea examenului se anexeaza rezultatele probei scrise, $i dupa
caz, rezultatele contestatiilor depuse.
ART. 31

In situatia in care termenele prevazute in prezenta procedura expira in zile nelucratoare, acestea se
prelungesc pana la finalul primei zile lucratoare care urmeaza.
ART. 32

(1) Pentru funcponarii publici care nu se inscriu, nu se prezinta la examen sau nu promoveaza
examenul, vor urma procedura legala de eliberare din functia publica, conform prevederilor art. 519
alin. (1) lit c) $i alin. (3) - (10), art. 528 $i art. 533 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile $i completarile ulterioare.
(2) 1n situaiia in care pentru o functie publica din lista pusa la dispozitie exista o singura optiune,
examinarea nu se mai impune, facandu-se numirea in mod corespunzator, in conditiile legii, pe functia
publica pentru cares-a optat.
(3) Pentru functionarii publici declarati "admis" la examenul de testare profesionala, se emite actul
administrativ de numire in noua functie publica, potrivit art. 518 alin. (4), art. 528 $i art. 529 din
Ordonanta de Urgenµ a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile $i
completarile ulterioare.

Sectiunea 4
Procedura privind etapele, modul de organizarea §i desfa~urare a examenului de testare
profesionala, in perioada de preaviz, pentru functionarii publici, care au optat pentru o functia
publica vacanta, din lista funcµilor publice puse la dispozitie, conform art 519 alin. (7)-(8) din
OUG nr. 57 /2019
ART. 33
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(1) In vederea aplicarii Hotararii Consiliului Judetean Cluj nr. 139/2021, functionarii publici, in
perioada de preaviz, vor fi notificaµ cu privire la posturile vacante corespunzatoare din cadrul
institutiei. ln situafia in care eel putin doua persoane opteaza pentru aceea$i funcp.e publica vacanta se
va organiza examen.
(2) Optiunea privind functia publica se comunica in scris in termen de 2 zile lucratoare de la primirea
listei, la adresa de e-mail secretariat@dgaspc-cluj.ro, se inregistreaza la compartimentul
managementul resurselor umane, care confirma primirea $i comunica numarul de inregistrare.
(3) in situatia in care pentru o functie publica din lista pusa la dispozitie exista o singura optiune,
examinarea nu se mai impune, facandu-se numirea in mod corespunzator, in conditiile legii, pe functia
publica pentru care s-a optat.
(4) in situafia tn care la nivelul institutiei nu exista funqii publice vacante corespunzatoare se va
solicita Agentiei Nationale a Funqionarilor Publici, in perioada de preaviz, lista funqiilor publice
vacante. In cazul in care exista o functie publica vacanta corespunzatoare, functionarului public i'i sunt
aplicabile dispozitiile art. 506. din OUG nr. 57/2019.
ART.34
(1) Examenul are la baza urmatoarele principii: competenta profesionala, competifia, nediscriminarea,
egalitatea de $anse, profesionalismul $i transparenta.

(2) Data sustinerii examenului va fl adusa la cuno$tinta angajatilor prin intermediul unui anunt
publicat la sediul institupei - la avizier $i pe pagina de internet a institutiei la sectiunea Cariera.
ART. 35

In vederea ocuparii posturilor vacante, la examenul organizat in conditiile prezentei proceduri, pot
participa numai funqionarii publici care au respectat prevederile art. 33 alin (2), $i care tndeplinesc
conditiile specifice stabilite pentru functia publica vacanta;
ART.36
(1) Examenul consta tn 2 etape succesive, dupa cum urmeaza:

a) selectia cererilor de inscriere la examen;
b) proba scrisa.
(2) Anuntul privind examenul va contine in mod explicit data $i ora desfa$urarii, locul de desfa$urare,
modalitatea de organizare $i desfa§urare a acestuia, posturile pentru care se organizeaza examen,
conditiile de participare la examen §i de desfa$urare a examenului, bibliografia §i alte date necesare
foscrierii $i desfa§urarii examenului se afi§eaza la sediul institutiei - la avizier $i pe pagina de internet a
institutiei la sectiunea Cariera, cu eel putin 5 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru
desfa$urarea probei scrise.
(3) in vederea participarii la examen, in termen de 48 de ore de la afi$area anunµilui, candidatii care
$i-au exprimat optiunea pentru una din funqiile publice, depun la compartimentul managementul
resurselor umane din cadrul institufiei, o cerere de inscriere la examen.
(4) Examenul se organizeaza doar in cazul 1n care s-au inscris $i se prezinta eel putin doi functionari
publici pentru aceeasi functie publica vacanta corespunzatoare din lista posturilor vacante din
institutie, puse la dispozitie in perioada preavizului
(5) In privinta persoanelor care nu $i-au depus cerere de inscriere la examen, nu s-au prezentat la
examen sau care nu au promovat examenul organizat conform prezentului regulament, termenul de
preaviz va curge in continuare, conform prevederilor legale.
(6) in cazul in care, din motive obiective, nu se pot respecta data §i ora desfa$urarii examenului,
modificarile intervenite vor fi aduse la cuno$tinta functionarilor publici prin mijloace
e publicitate
9

'

folosite ~i anterior, respectiv prin intermediul unui anunt publicat la sediul institu;iei - la avizier §i pe
pagina de internet a institutiei la secpunea Cariera.

Constituirea comisiilor de examen ~I de solufionare a contestapilor
ART. 37
(1) fn vederea organizarii §i desfa§urarii examenului prin Dispozitia directorului general, pana eel
tarziu la data stabilita pentru publicarea anuntului, se constituie comisiile de examen §i de solutionare
a contestapilor alcatuie din cate 3 membri.
(2) Membrii comisiilor de examen $i de solutionare a contestatiilor sunt functionari publici, din cadrul
aparatului de specialitate al DGASPC Cluj. in cazul 1n care subscrisa institutie nu detine speciali§tii
necesari se pot numi ca membrii in comisii reprezentanti ai altor autoritati sau institutii publice.
(3) Pre$edintele fiecarei comisii de examen $i al comisiei de soluµonare a contestatiilor se desemneaza
din randul membrilor comisiei prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
(4) Comisiile de examen, respectiv comisia de solutionare a contestatiilor au cate un secretar, numit
prin actul prevazut la alin. (1).
(5) In functie de numarul §i de specificul functiilor publice vacante pentru care se organizeaza examen
de testare profesionala, se pot constitui mai multe comisii de examen.
ART. 38
(1) Nu poate fi desemnata membru in comisia de examen sau in comisia de solutionare a contestapilor

persoana care se afla in 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 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 soluponare a contestatiilor.
(2) Nu poate fl desemnata membru in comisia de examen sau in comisia de solutionare a contestatiilor
persoana care a fost sancµonata disciplinar, daca sanqiunea aplicata nu a fost radiata, conform legii.
(3) Calitatea de membru in comisia de examen este incompatibila cu calitatea de membru in comisia de
solutionare a contestatiilor.
ART.39
(1) Situapile de incompatibilitate, precum $i situatiile de conflict de interese prevazute la art 38 se

sesizeaza de persoana i'n cauza, de oricare dintre candidati 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 contestatiilor au obligatia sa
informeze, In scris, cu celeritate, persoana care i-a desemnat cu privire la orice conflict de interese care
a intervenit sau ar putea interveni. in aceste cazuri, membrii comisiilor au obligatia sa se abtina de la
participarea ori de la luarea vreunei decizii cu privire la examenul in cadrul caruia a intervenit
conflictul de interese.
(3) 1n cazul constatarii existentei unei situatii de incompatibilitate sau conflict de interese, actul de
desemnare a membrilor comisiilor se modifica in mod corespunzator, 1n termen de eel mult o zi
lucratoare de la data constatarii, prin inlocuirea membrului aflat In respectiva situatie.
(4) fn cazul rn care situatia de incompatibilitate sau conflictul de interese se consta ta ulterior
desfa~urarii uneia dintre etapele examenului, procedura de desfa.$urare a examenului se reia cu noua
componenta a comisiei.
ART.40
(1) Comisiile de examen au urmatoarele atributii principale:
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a) selecteaza cererile candidatilor;
b) stabile$te subiectele pentru fiecare proba;
c) stabile$te baremul de notare, noteaza fiecare proba pentru toti candida~ii;
d) transmite secretarului comisiei rezultatele selectiei cererilor $i ale examenului, cu mentiunea
admis/respins, pentru a ft comunicate candidatilor prin afi$are.
(2) Comisia de solutionare a contestapilor au urmatoarele atributii principale:
a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la seleqia 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 comisiilor de examen are urmatoarele atributii principale:
a) centralizeaza $i prime$te cererile de inscriere la examen;
b) convoaca membrii comisiei de examen;
c) fntocme$te raportul final al examenului conform modelului din Anexa la Regulament;
d) asigura afi$area rezultatelor seleqiei cererilor $i ale examenului, la sediul institutiei - la avizier $i pe
pagina de internet a institutiei la seqiunea Cariera;
e) tndepline$te orice sarcini specifice necesare pentru buna desfa$urare a examenului.
(4) Secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:
a) convoaca membrii comisiei de soluponare a contestatiilor;
b) asigura transmiterea rezultatelor contestatiilor candidatilor, prin afi$area acestora la sediul
institupei - la avizier $i pe pagina de internet a institupei la sectiunea Cari era;
c) 1ndepline$te orice sarcini specifice necesare pentru buna desfa$urare a examenului.
ART.41

(1) In vederea participarii la examen, candidatii depun Cerere de inscriere la examen, conform art. 36
alin. 3.
(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 pe baza indeplinirii conditiilor de participare la
examen, respectiv daca sunt indeplinite prevederile art.519 alin. (7) din OUG nr. 57/2019 ~i ale art. 35
din prezentul regulament.
(3) Rezultatele selectarii cererilor de inscriere se afi§eaza de catre secretarul comisiei de examen, cu
mentiunea "admis"/"respins", insotita de motivul respingerii, la 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, candidatul poate
depune eventuale contestatii la secretariatul comisiei de examen, contestatii care se soluponeaza de
catre comisia de contestatii In eel mult 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a acestora.
ART.42

Pentru proba scrisa, punctajul este de maximum 100 de puncte.
ART.43

(1) Proba scrisa se suspne de catre candidatii ale caror cereri de foscriere au fost declarate admise.
(2) Proba scrisa consta In redactarea unei lucrari scrise $i/Sau tn rezolvarea unor teste-grila.
(3) In cadrul probei scrise se testeaza cuno§tintele teoretice necesare ocuparii functiei pentru care se
organizeaza examenul.
ART.44

ll

(1) Comisia de examen se va intruni la data anuntata pentru organizarea examenului in vederea
stabilirii subiectelor, propunandu-se doua 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 $tampila instituµei.
(4) Comisia de examen stabile$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 al subiectelor. Acesta se afi$eaza la locul desfa$urarii
examenului, anterior corectarii lucrarilor.
ART.45

(1) Durata probei scrise se stabile§te de comisia de examen in 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 il inmaneaza pre§edintelui comisiei de examen, care n
deschide $i comunica subiectele candidafilor participanti la examen.
(4) Dupa inceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul in sala de examen a candidatilor care
intarzie sau ale oricaror altei 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
formalitatilor 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 distanra.
(6) Nerespectarea dispozitiilor prevazute la alin. (4) §i (5) atrage eliminarea candidatului din proba de
examen. Daca se constata incalcarea acestor dispozirii, comisia de examen elimina candidatul din sala,
inscrie pe lucrare mentiunea "anulat" $i consemneaza cele intamplate tn Raportul final.
(7) Sub sanc~iunea anularii lucrarilor scrise, acestea se redacteaza doar pe seturile de hartie asigurate
de Compartimentul management resurse umane, purtand pe fiecare fila $tampila institutiei. Dupa
inscrierea de catre candidat a numelui §i a prenumelui in coltul din dreapta a primei file, acesta se
lipe$te astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate $i se aplica $tampila institutiei.
(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 intocmit in acest sens.
Corectarea lucrii.rilor
ART.46

(1) Anterior Tnceperii corectarii lucrarilor la proba scrisa, fiecare lucrare va fl numerotata.
(2) Luera rile de la proba scrisa se corecteaza sigilate.
(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) Lucrarile care prezinta insemnari in scopul identificarii candidatilor se anuleaza §i nu se mai
corecteaza. Menpunea "anulat" se inscrie atat pe lucrare, cat §i pe borderoul de notare $i pe
centralizatorul nominal, consemnandu-se aceasta in raportul final al exame~
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(5) In situapa in care pentru o lucrare se inregistreaza diferente mai mari de 10 puncte i'ntre
punctajele acordate de membrii comisiei de examen, lucrarea se recorecteaza de catre toti membrii
acesteia. Procedura recorectarii se reia ori de cate ori se constata ca exista diferente mai mari de 10
puncte intre punctajele acordate de membrii comisiei de examen.
(6) Se interzice desigilarea lucrarilor anterior recorectarii in conditiile prevazute la alin. (5).
(7) Luera.rile scrise se desigileaza dupa acordarea punctajelor finale la proba scrisa.
(8) Sunt declarati admi$i la proba scrisa candidatii care au obtinut:
a) minim 50 de puncte in cazul functiilor contractuale de executie.
b) minim 70 de puncte in cazul functiilor contractuale de conducere.
ART.47

(1) Punctajele obtinute de fiecare dintre candidati cu mentiunea "admis" ori "respins" la proba scrisa a
abilitaplor profesionale se afi$eaza in eel mult 48 de ore la sediul instituµei - la avizier $i pe pagina de
internet a institutiei la sectiunea Cariera.
(2) fn termen de eel mult 24 de ore de la data afi$arii rezultatelor, candidatul poate depune eventuale
contestapi la secretariatul comisiei, contestatii care se solutioneaza de catre comisia de contestatii in
eel mult 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a acestora.
(3) Comunicarea punctajelor finale ale examenului, cu mentiunea "admis" sau "respins", se face in
termen de maximum patru zile lucratoare de la data sustinerii examenului, prin afi$are la sediul
institutiei - la avizier $i vor fi postate pe pagina de internet a institutiei la sectiunea Cari era.
( 4) Departajarea se va face in functie de punctajul obµnut
(5) In cazul obtinerii de punctaje egale pentru aceeasi functie publica din cadrul aceleeasi structuri se
vor organiza probe de interviu in cadrul carora se vor testa cuno$tintele profesionale.
(6) Se considera admis la examen candidatul care a obtinut eel mai mare punctaj, potrivit prevederilor
prezentei proceduri.

SoluJionarea contestatiilor
ART.48

(1) Comisia de solutionare a contestatiiior va admite contestatia pentru proba scrisa, modificand
punctajul contestat, acordat de comisia de examen, 1n situatia 1n care constata ca punctajele nu au fost
acordate potrivit baremului sau exista o diferenta de eel putin 10 puncte intre punctajele acordate de
Comisia de examen si Comisia de solutionare a contestatiiior.
(2) Contestatia 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 solutionare a
contestatiilor nu este o diferenta mai mare de 10 puncte.
ART. 49

(1) La finalizarea examenului, respectiv la expirarea termenului de depunere a contestatiilor ori de
solutionare a acestora se intocme§te un raport final privind desfa§urarea examenului $i rezultatele
obtinute de candidati, care se semneaza de membrii comisiei de examen $i de secretarul acesteia.
(2) La raportul final privind desfa$urarea examenului se anexeaza rezultatele probei scrise, §i dupa
caz, rezultatele contestatiilor depuse.
ART. 50

(1) In situatia 1n care termenele prevazute in prezenta procedura expira in zile nelucratoare, acestea se
prelungesc pana la finalul prirnei zile lucratoare care urmeaza.
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(2) Pentru funcponarii publici declarati "admis" la examen, se emite actul administrativ de numire 1n
noua functie publica.

Sectiunea 5
Dispozitii finale
ART. 51

Prezentul regulament se va afi$a la sediul institutiei - la avizier $i pe site-ul acesteia \VWW,dgaspcclui.ro la sectiunea - Cariera

' .
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Anexa la Regulamentul privind respectarea drepturilor la cariera ale funcµonarilor publici ale
caror posturi sunt afectate de reorganizarea aparatului propriu al Directiei Generale de
Asistenµ Sociala ~i Protecµa Copilului Cluj, aprobata prin Hotararea Consiliului Jude~ean Cluj
nr.139/2021

RAPORTUL FINAL
AL EXAMENULUI DE TESTARE PROFESIONALA

Functia publica sau funcpile publice pentru care se organizeaza examenul:
1.

lnformatii privind selectia cererilor de tnscriere
Data selectiei cererilor:
Numele ~i prenumele
candidatului
1
2
3

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii cererii

-

Informatii privind proba scrisa

Data $i ora desfa$urarii probei scrise:
Probleme intervenite pe durata desfasurarii probei scrise:
Numele $i prenumele candidatului
Punctajul final al
probei scrise

Rezultatul

1

2

3

Informatii privind rezolvarea contestatiilor

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

Punctajul final al al
probei scrise tn
urma contestatiei

Rezultatul

-1

.
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2
3
Rezultatul final al examenului
2. Funciia publica:
Numele §i prenumele candidatului

Punctajul final al
examenului

1

-

I Rezultatul

2
Comisia de examen:

Semnatura

I
-

-

I-

Secretarul comisiei:
Semnatura:
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