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METODOLOGIA PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ŞI 
DESFĂŞURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA  

UNUI POST  TEMPORAR VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT-FOCHIST,  
 LA CENTRALA TERMICA 

DIN CADRUL SPITALULUI DE ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE AZUGA 
 
 
 

I. DATA ŞI LOCUL SUSŢINERII EXAMENULUI  
Proba scrisă: 05.12.2019, ora 11.00 la sediul Spitalului de Ortopedie si 

Traumatologie Azuga;  
Interviu : 10.12.2019, ora 11.00 la sediul Spitalului de Ortopedie si 

Traumatologie Azuga 
I. DISPOZIŢII GENERALE  

Prezenta metodologie prezintă modul de selecţionare a candidaţilor pentru ocuparea unui 

post  temporar vacant de fochist, pe perioadă determinată în cadrul Centralei termice .  
Personalul este selecţionat prin concurs, de către o comisie numită prin dispoziție de către 

managerul unităţii.  
Concursul de selecţie se organizează la nivelul Spitalului de Ortopedie și Traumatologie 

Azuga. 
Concursul de selecţie cuprinde:  

a). Studierea dosarului de candidat – etapă  eliminatorie 
 b). Concursul propriu – zis 
În  cadrul  concursului  propriu  –  zis  susţin  următoarele  probe  de 

evaluare: 
1) Test grilă de verificare a cunoştinţelor (eliminatoriu) 
2) Interviu.  

Concursul de selecţie se finalizează cu ierarhizarea candidaţilor în ordine descrescătoare a 
mediilor finale obţinute în urma concursului şi cu nominalizarea candidatului admis pe postul de 
fochist.  

Pentru a fi declaraţi „Admis”, candidaţii trebuie să obţină media finală cel puţin 50,00 puncte, 
iar la fiecare probă de evaluare minim 50,00 puncte.  

În vederea angajării, candidatul declarat admis trebuie să se prezinte, în termen de  5 zile 
lucrătoare  de la data afișării  rezultatului final, la instituţia publică în al cărei stat de funcţii este 
prevăzut postul temporar vacant.  

Neprezentarea candidatului în termenul prevăzut, în vederea angajării atrage decăderea din 
dreptul de a ocupa postul pentru care a candidat. În această situaţie 
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instituţia publică notifică următorului candidat declarat admis din lista cuprinzând rezultatele 
finale ale concursului posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv sau, după caz, declară 
postul temporar vacant, urmând să se organizeze un nou concurs în condiţiile legii.  

Emiterea actului administrativ de angajare (întocmirea contractului individual de muncă) 
se face în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data la care candidatul a fost declarat 
admis.  

Managerul spitalului încheie contract individual de muncă pe perioadă determinată.  
Candidatul „Admis” va efectua o perioadă de probă de care nu va depasi: 

   a) 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni; 
   b) 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 
6 luni; 
   c) 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 
luni; 
   d) 45 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o 
durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni,  conform Legii Nr. 53/2003 – 
Codul Muncii republicat, cu modificările și completarile ulterioare.   

Referitor la bibliografia de concurs, aceasta este stabilită de către comisia de concurs 
desemnată şi va fi afişată la avizierul unităţii.  

În scopul organizării şi desfăşurării concursurilor, compartimentele din cadrul instituţiei 
publice în ale căror structură se regăsesc posturile temporar vacante şi care pot organiza 
concurs, potrivit legii, au obligaţia să solicite avizul consultativ al compartimentului resurse 
umane şi aprobarea conducătorului instituţiei publice cu cel puţin 30 zile înainte de data 
susţinerii concursului.  
Solicitarea trebuie să cuprindă următoarele:  

a) condiţiile de participare la concurs, respectiv posturile temporar vacante pentru 
ocuparea cărora se organizează concursul, alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului 
aferentă postului temporar vacant;  

b) bibliografia, stabilită de către conducătorul compartimentului; 
c) fişa postului temporar vacant anexată.  
(3) Pentru postul temporar vacant de muncitor calificat IV-fochist pot participa la concurs 

persoane care îndeplinesc condiţiile de grad/treaptă profesională şi specialitate,  nivelul 
studiilor ( M/G).  

Pe baza avizului compartimentului resurse umane şi cu aprobarea conducătorului 
instituţiei publice, înainte cu cel puţin 10 zile de data susţinerii concursului instituţia publică 
organizatoare a concursului are obligaţia să afişeze la sediul instituţiei publice , să publice în 
Monitorul Oficial , pe site-ul posturi guv.ro , printr-un anunţ în presa naţională sau locală, pe 
pagina de internet a instituţiei publice organizatoare condiţiile de desfăşurare a concursului, 
condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru 
dosarul de înscriere. 

 
II. ORGANIZAREA CONCURSULUI  DE  SELECŢIE  

Prin act administrativ al ordonatorului de credite al autoritatii sau institutiei publice 
organizatoare a concursului, in conditiile prezentului regulament-cadru, se constituie 
comisia de concurs, respectiv comisia de solutionare a contestatiilor, pana cel tarziu la data 
publicarii anuntului de concurs.  

Comisia de concurs este formată din : preşedinte şi doi membrii numiţi prin dispoziția 
managerului, după cum urmează: 

a) şeful compartimentului în care urmează să se facă angajarea; 
b) conducătorul ierarhic al acestuia sau, după caz, un reprezentant al instituţiei publice 
ierarhic superioare;   
c) un reprezentant al organizaţiei profesionale în condiţiile prevăzute de lege;   



 

 

În situaţia în care în cadrul instituţiei publice nu există specialişti în profilul postului scos 
la concurs, în comisia de concurs pot fi cooptaţi specialişti din afara unităţii.  

Nu pot face parte din comisia de concurs şi din comisia de soluţionare a contenstaţiilor 
cei care declară sau despre care sunt informaţii certe că au rude sau afini până la gradul al 
IV-lea inclusiv în rândul candidaţilor sau au relaţii cu caracter patrimonial sau interese 
patrimoniale cu oricare dintre candidaţi.  

Comisia de concurs poartă întreaga răspundere pentru buna desfăşurare a organizării şi 
desfăşurării concursului, asigurarea legalităţii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, 
asigurarea şanselor egale pentru aceştia, securitatea conţinutului probelor de evaluare şi a 
documentelor elaborate de comisie şi candidat în vederea evaluării şi ierarhizării acestora.  

Atribuţiile comisiei de concurs sunt: 
   a)selecteaza dosarele de concurs ale candidatilor; 
   c)stabileste subiectele pentru proba scrisa; 
   d)stabileste planul probei practice si realizeaza proba practica; 
   e)stabileste planul interviului si realizeaza interviul; 
   f)noteaza pentru fiecare candidat proba scrisa si/sau proba practica si interviul; 
   g)transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidatilor; 
   h)semneaza procesele-verbale intocmite de secretarul comisiei dupa fiecare etapa de concurs, 
precum si raportul final al concursului. 

  
Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie la nivelul spitalului şi este formată 

din: preşedinte şi doi membrii numiţi prin dispoziția managerului. 
Atribuţiile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt:  

a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a 
concursului;  
b) transmit secretariatului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate 
candidaţilor.  

Comisia soluţionează contestaţiile cu privire la respingerea dosarelor, la rezultatul 
testului grilă, şi la rezultatul final al concursului. 

Deciziile comisiei de soluţionare al contestaţiilor sunt definitive.  
Fiecare comisie de concurs şi, respectiv, fiecare comisie de soluţionare a contestaţiilor au 

un secretariat a cărui componenţă se stabileşte prin actul administrativ de constituire a 
comisiilor. Această activitate se realizează de către o persoană desemnată din cadrul 
compartimentelor de resurse umane sau de către o persoană cu atribuţii în acest domeniu, 
prevăzute în fişa postului 

Secretariatul comisiei de concurs are următoarele atribuţii principale:  
a) primeste dosarele de concurs ale candidatilor, respectiv contestatiile; 
   b) convoaca membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de solutionare a 
contestatiilor, la solicitarea presedintelui comisiei; 
   c) intocmeste, redacteaza si semneaza alaturi de comisia de concurs, respectiv comisia de 
solutionare a contestatiilor, intreaga documentatie privind activitatea specifica a acesteia, 
respectiv procesul-verbal al selectiei dosarelor si raportul concursului; 
   d) asigura afisarea rezultatelor obtinute de candidati la probele concursului, respectiv 
rezultatele eventualelor contestatii; 
   e) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a concursului. 
     

Din comisia de concurs şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor face parte cu statut 
de observator şi fără drept de notare un reprezentant al sindicatelor reprezentative la nivel de 
instituţie publică semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. 

 
III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR  



 

 

La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ 
următoarele criterii: 

  
A. Conditii specifice de participare: muncitor calificat IV-fochist 

• nivel studii: generale/medii; 

• vechimea : minimum 6 luni ca muncitor calificat fochist 

• certificat de calificare profesională/adeverință absolvit curs fochist-conform O.G. 
nr.129/2000, recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și/sau de Ministerul 
Educației și Cercetării  

 
B. Condiţii generale: 

 
 au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

 cunoasc limba româna, scris şi vorbit; 

 -au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  

 au capacitate deplină de exercițiu; 

 -au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

 -îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

 -nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infractiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 sunt declarate apt medical și apt psihiologic 

  
În vederea participării la concurs, în termen de 5 zile lucratoare de la data publicării 

anunţului, candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs, care va 
conţine în mod obligatoriu: 

 formularul de înscriere (formularul se găseşte la biroul RUNOS) 

 copie xerox act de identitate 

 copie xerox certificat naştere şi căsătorie dacă este cazul 

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atesta efectuarea 
unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor 
specifice ale postului 

 copia carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă 
şi, după caz, în specialitatea studiilor  

 adeverință  tip carnet de muncă pentru atestarea vechimii după data de 01.01.2011, după 
caz 



 

 

 cazierul judiciar în original şi copie xerox, 

 copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale și  recomandarea de la 
ultimul loc de muncă. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, 
caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei 

 adeverinţă medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate; adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele 
emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății; – „ 
Clinic sanatos, nu este in evidenta cu boli cronice, apt pentru munca” 

 aviz psihologic,  

 -curriculum vitae; 

 -taxa de concurs este de 50 lei- se achită la casieria spitalului, iar chitanța se pune la 
dosarul candidatului. 

dosar plastic cu şină 
 
Copiile de pe actele ce trebuie să fie în dosarul de concurs se prezintă însoţite de 

documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către 
secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.  

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei de 
concurs din cadrul instituţiei publice organizatoare a concursului.  

Dosarele de înscriere se depun la compartiment  R.U.N.O.S, în intervalele orare: 
8.00 – 16.00 în perioada 20.11.2019-27.11.2019, ora 15.00.  

Comisia de concurs, studiază dosarele depuse şi stabileşte pentru fiecare, rezultatul prin 
înscrierea menţiunii „Admis” sau „Respins”.  

Rezultatul studierii dosarelor de înscriere se afişează la sediul instituţiei în loc vizibil.  
Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor, până la data de 

29.11.2019, ora 15.  
Contestaţiile se rezolvă în maxim 24 de ore de la data depunerii, de către comisia de 

soluţionare a contestaţiilor, rezultatele finale fiind afişate în loc vizibil.  
Concursul de selecţie este continuat numai de către candidaţii al căror dosar a fost 

declarat „Admis”. 
 

IV. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PROPRIU - ZIS  
Subiectele testului grilă de verificarea cunoştinţelor se elaborează de către  

comisia de concurs, în dimineaţa zilei examinării şi va fi specific pentru postul scos la 
concurs.  

Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs sunt întocmite minimum două seturi 
de subiecte care vor fi prezentate candidaţilor. 
 Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii 
subiectelor propuse.  
 Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se inchid în 
plicuri sigilate purtând ştampila autorităţii sau a instituţiei publice organizatoare a 
concursului. 
Testul grilă are caracter eliminatoriu şi se desfăşoară pe durata  de o oră. Testul grilă 
conţine 20 de întrebări, din bibliografia afişată la sediul unităţii.  
20 de întrebări, fiecare întrebare va fi notată cu 5 puncte, dacă are răspunsul corect şi 
complet.  
 La corectarea testului grilă, notarea se face cu note de la 1 la 100. 



 

 

Punctajul minim de promovare a testului grilă este de 50,00 puncte.  
Subiectele se multiplică în prezenţa preşedintelui comisiei de concurs, într-un număr de 

exemplare egal cu  numărul candidaţilor admişi la concurs. 
Exigenţe cu privire la elaborarea întrebărilor: 

a) conţinutul să fie clar exprimat, să fie exclusă orice ambiguitate sau capcană; 
b) formularea să fie în strictă concordanţă cu bibliografia de concurs; 
c) gradul de complexitate al întrebărilor să fie de nivel avansat;  
d) să acopere o arie cât mai extinsă a ariei bibliografiei de concurs; 
e) să poată fi rezolvate în timpul stabilit. 

Locaţia de defăşurare a concursului este sala de ședințe (din cadrul instituţiei).  
La ora stabilită pentru începerea probei scrise se va face apelul nominal al candidaţilor, în 

vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea 
identităţii candidaţilor se face numai pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de 
identitate.  

După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din 
concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre 
membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.  

Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicurilor cu subiectele, pierd 
dreptul de participare la concurs.  

Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probelor scrise orice 
fel de lucrări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloc 
electronic de comunicare. Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din sală a 
candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. Comisia de 
concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, va elimina candidatul din sală, va face 
menţiunea "fraudă" pe lucrare şi va consemna cele întâmplate în procesul-verbal  

La ora stabilită pentru susţinerea testului scris, preşedintele comisiei deschide plicurile 
cu subiectele în faţa tuturor candidaţilor, le distribuie fiecărui candidat şi stabileşte ora de 
finalizare a probei. 

Din momentul deschiderii plicului cu teste, candidaţii nu pot părăsi sala de susţinere a 
testului, decât după predarea lucrării.  

Lucrările vor fi redactate, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de 
instituţia publică organizatoare a concursului, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă, în 
colţul din dreapta jos. Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din 
dreapta sus, va fi lipită astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se va aplica 
ştampila instituţiei publice organizatoare a concursului.  

Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul-
grilă, la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest 
sens.  

Comisia de concurs stabileşte modul de acordare a punctajului pentru proba scrisă, care 
se afişează la finalizarea acestei probe, la locul desfăşurării concursului.  

Pentru susţinerea probei scrise, candidaţii vor primi pixuri albastre (achiziţionate de către 
unitate).  
În situaţia în care pentru o lucrare se înregistrează diferenţe mai mari de 10 puncte între 

punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorectează de către toţi 
membrii acesteia. Procedura recorectării se reia ori de câte ori se constată că există diferenţe mai 
mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs.  

Rezultatul testului grilă se comunică la sediul instituţiei organizatoare în data de 
05.12.2019, ora 13.  

Sunt declaraţi „Respins” candidaţii care au obţinut la testul de verificare al 
cunoştinţelor unpunctaj mai mic de 50,00 de puncte, fiind scoşi din concurs şi 
nemaiputându-se prezenta la susţinerea probei practice  sau la interviul de selecţie .  



 

 

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul testului grilă până în data de 
06.12.2019, ora 15.00.  

Contestaţia se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor 
până la data de 09.12.2019, ora 13.00.                                         

Etapa interviului  consta în testarea abilităţilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor, 
pe următoarele criterii de evaluare: 
 

Comisia de concurs, după finalizarea interviului, întocmeşte „Borderoul de 
notare”. Interviul se noteaza de la 1 la 100 de puncte. Punctajul minim de promovare este de 
50 puncte. 

  
V. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR 

  
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau a 

interviului, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la 
data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei 
scrise ori a interviului, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, 
sub sancţiunea decăderii din acest drept; nu se iau în calcul zilele nelucrătoare. 
                        În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, 
comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar 
a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum 24 de ore de la expirarea 
termenului de depunere a contestaţiilor. 

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a 
interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea 
răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum 24 de ore 
de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia modificând 
punctajul final acordat de comisia de concurs în situaţia în care: 

a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia 
contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor; 

b) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi 
răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit 
planului de interviu, intrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului; 
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Criteriu de evaluare 
 

Punctaje maxime 
 

a) abilităţile și cunoștințele impuse de funcție 
 

20 PUNCTE 
 

b) capacitatea de analiză şi sinteză 
 

20 PUNCTE 
 

c) motivaţia candidatului  
 

20 PUNCTE 
. 

d) comportamentul în situaţiile de criză 
 

20 PUNCTE 
 

e) inițiativă și creativitate 
 

20 PUNCTE 
 

f) capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora 
 

....................... 
 

g) exercitarea controlului decizional 
 

........................ 
 

h) capacitatea managerială 
 

.......................... 
 



 

 

c) constată că există o diferenţă mai mare de 10 puncte la proba scrisă între 
punctajele acordate de comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor; 

d) ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării 
consemnării răspunsurilor la interviu, candidatul declarat iniţial "respins" obtine cel puţin 
punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului. 

 Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii: 
a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs; 
b) punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea 

scrisă sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor 
formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului; 

c) între punctajul acordat de comisia de concurs şi cel acordat de comisia de 
soluţionare a contestaţiilor nu este o diferenţă mai mare de 10 puncte/probă. 

 Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul 
autorităţii sau instituţiei organizatoare a concursului, imediat după soluţionarea 
contestaţiilor. 

 În cazul respingerii contestaţiei candidatul se poate adresa instanţei de 
contencios administrativ, în condiţiile legii. 

 Instituţia publică organizatoare a concursului pune la dispoziţtie candidaţilor 
interesaţi, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de 
comisia de soluţionare a contestaţiilor, care sunt informaţii de interes public, cu respectarea 
confidentialităţii datelor cu caracter personal, potrivit legii. 

 Se exceptează documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de 
comisia de soluţionare a contestaţiilor, care conţin date cu caracter personal ale candidaţilor, 
potrivit legii. 

 Orice candidat îşi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisă individuală 
redactată în cadrul probei scrise a concursului, după corectarea şi notarea acesteia. 

 
 
VI- SUSPENDAREA, AMÂNAREA ŞI RELUAREA CONCURSULUI 
În cazul în care, de la data anunţării concursului şi până la afişarea rezultatelor finale ale 
acestuia, conducătorul  instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se găseşte postul pentru care 
se organizează concursul este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind 
organizarea şi desfăşurarea concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. 
În cazul în care se constată că nu au fost respectate prevederile legale sau când aspectele 
sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele procedurale prevăzute de lege, 
desfăşurarea concursului va fi suspendată. 
Suspendarea se dispune de către conducătorul  instituţiei publice, după o verificare prealabilă, în 
regim de urgenţă, a situaţiei în fapt sesizate, dacă se constată existenţa unor deficienţe în 
respectarea prevederilor legale. 
Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluţionare a 
contestatiilor, de către oricare dintre candidaţi sau de către orice persoană interesată. 
În situaţia în care, în urma verificării realizate, se constată că sunt respectate prevederile legale 
privind organizarea şi desfăşurarea concursului, acesta se desfăşoara în continuare. 
În situaţia prevăzută mai sus, procedura de organizare a concursului va fi reluată în condiţiile 
legii. 
În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării concursului: 
a) concursul se amână pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice; 
b) se reia procedura de organizare şi desfăşurare a acestuia dacă amânarea nu poate fi dispusă 
conform lit. a). 
 În situaţia constatării necesităţii amânării concursului,  instituţia publică organizatoare a 
concursului are obligaţia: 
b) anunţării prin aceleaşi mijloace de informare a modificărilor intervenite în desfăşurarea 
concursului; 
c) informării candidaţilor ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc 
de informare care poate fi dovedit. 
 Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se 



 

 

consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă scris intenţia de 
a participa din nou la concurs în noile date. 
 
 
VII.- DISPOZITII FINALE  

Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie 
aritmetică a notelor obţinute la testul-grilă, proba practica şi interviul de selecţie.  

În baza mediilor finale ale candidaţilor se întocmesc, în ordine 
descrescătoare, listele finale ale concursului de selecţie.  

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai 
mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi 
invitaţi la un  interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului 
câştigător. Pentru  interviu nu se percepe o noua taxa de concurs.  

Comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare la sediul instituţiei 
organizatoare, în termen de 24 de ore de la finalizarea concursului.  

Mediile finale obţinute de candidaţi sunt valabile pentru stabilirea ordinii de 
clasificare numai la postul pentru care aceştia au candidat.  

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului, în termen de 
24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a 
contestaţiilor în timp de 48 de ore de la data depunerii. 

 
În termen de 48 de ore de la finalizarea concursului preşedintele comisiei de 

concurs, propune managerului institutiei validarea concursurilor şi emiterea ordinelor de 
încadrare pentru cei nominalizaţi. 

 
Lucrările scrise ale candidaţilor, precum şi toate documentele întocmite 

pentru organizarea şi desfăşurarea concursului se păstrează în arhiva instituţiei organizatoare 
şi au regimul documentelor de personal . 

  
MANAGER, 

 

 
CONS.JUR.PANDELE VICTOR- DINU 

 
 
 
 
 
 
 

     INTOCMIT, 

COMPARTIMENT RUNOS 

EC.BRINZARU DANIELA 


