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Romania 
Judetul Ilfov 

Consiliul Judetean 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1 PROTECTIA COPILULUI 
DIS P 0 ZIT I A Nr. 497/07.10.2021 

• Prevederile art. 39 alin. (1) lit. d) ~i j), art. 40 alin. (1) lit. a) ~i b ), art. 65, art. 66 ~i art. 67 din Legea nr. 
53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

• Art. 562 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

• Art. 154 ~i art. 208 din Legea nr. 62/2011 Legea dialogului social, republicata, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 
• Regulamentul-cadru de organizare ~i functionare al Directiei generale de asistenta sociala ~i protectia 

copilului aprobat prin Hotariirea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare ~i functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala ~i a structurii orientative de personal, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

• Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare ; 

• Hotariirea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum ~i a 
regulamentelor-cadru de organizare ~i functionare a serviciilor sociale; 

• Hotararea Consiliului Judetean Ilfov nr. 163/30.09.2021 privind aprobarea modificarii Organigramei, a 
Statului de functii ~i a Regulamentului de organizare ~i functionare ale Directiei Generale de Asistenta 
Sociala ~i Protectia Copilului Ilfov, precum ~i a Regulamentelor de organizare ~i functionare ale 
ser;'iciilor sociale din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Ilfov; 

In temeiul dispozitiilor art. 16 alin.(1) din Anexa 1 la Hotariirea Guvernului nr. 797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare ~i functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala ~i a 
structurii orientative de personal, 

Directorul Executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului llfov 
DIS PUNE: 

Art.1. Incepiind cu data prezentei se aproba ,, Procedura privind organizarea ~i desf~urarea 
examenului de testare profesionalii. a personalului contractual ale cii.ror posturi au Jost supuse reorganizii.rii 
", anexa la prezenta dispozitie. 

Art.2. Prezenta procedura se va aduce la cuno~tinta angajatilor interesati, prin afi~are la sediul ~i pe site
ul institutiei. 

Art.3. Cu drept de contestatie, conform prevederilor legale, la tribunalul in a carui circumscriptie i~i are 
domiciliul sau locul de munca reclamantul. 

Art.4. Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Ilfov prin structurile de specialitate 
vor aduce la lndeplinire prevederile prezentei dispozitii. 

-
DIRECTOR EXECUTIV, 

Bogdan Iulian PiNTEA 
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Romania 
Judetul Ilfov 

Consiliul Judetean 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ~I PROTECTIA COPILULUI 
SERVICIUL RESURSE UMANE ~I FORMARE PROFESIONALA 

Anexa la Dispozitia nr. 497/07.10.2021 

Procedura privind organizarea ~i desfa~urarea examenului de testare profesionala a 
personalului contractual ale caror posturi au fost supuse reorganizarii 

Art.1 Prezenta procedura reglementeaza modul de organizare ~i desfa~urare a examenului de testare 
profesionala, pentru personalul contractual din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia 
Copilului llfov, ale caror posturi au fost supuse reorganizarii. 

Prin Hotararea nr. 163/30.09.2021 Consiliul Judetean Ilfov a aprobat modificarea Organigramei, a 
Statului de functii ~i a Regulamentului de organizare ~i functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala 
~i Protectia Copilului Ilfov, precw11 ~i a Regulamentelor de organizare ~i functionare ale serviciilor sociale din 
subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Ilfov. 

Art.2 (1) in procesul de reorganizare a institutiei conform prevederilor art. 1 din prezenta procedura, au 
fost modificate structurile de personal din cadrul unor servicii/centre, ca urmare a aplicarii prevederilor 
standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale precum ~i ca urmare a punerii in aplicare a unor 
modificari legislative intervenite, au fost desfiintate posturi de natura contractuala ca urmare a desfiintarii 
centrului respective, au fost transformate ~ii sau mutate posturi confo1m nevoilor identificate, in scopul 
respectarii standardelor dar ~i al eficientizarii activitatii institutiei. 

(2) Personalului contractual ale caror posturi au fost supuse reorganizarii/restructurarii ii vor fi aplicate 
prevederile art. 65, art.66, art.67 ~i art. 75 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, i se va acorda un preaviz, cu o dW"ata de 20 de zile lucratoare. Odata cu preavizul, 
angajatii personal contractual vor primi ~i lista posturilor de natura contractuala vacante la nivelul institutiei la 
momentul preavizului. 

(3) Angajatii personal contractual aflati in preaviz, pot opta pentru ocuparea unui singur post vacant 
aflat pe lista posturilor vacante pusa la dispozitie, in masW"a in care indeplinesc cerintele specific de studii ~i 
experienta prevazute pentru ocuparea respectivului post. 

(4) in situatia in care mai multi angajafi personal contractual opteaza in scris pentru ocuparea aceluia~i 
post vacant din lista pusa la dispozitie, precum ~i in situatia in care exista inregistrate mai multe cereri/opfiuni 
de ocupare a unor posturi decat numarul de postW'i vacante, se va organiza examen de testare profesionala 
conform prezentei procedure. 

(5) Ocuparea posturilor ramase vacante in unna reorganizarii/restructurarii, se va face in unna optiunilor 
fommlate in scris de catre angajati, prin examen de testare profesionala, pe baza criteriilor de selectie stabilite 
prin preznta procedura, in raport cu cerintele prevazute in fi~a postului. 

(6) in condifiile prezentei proceduri poate participa la examenul de testare profesionala numai personalul 
contractual care a primit preaviz din cadrul structurilor supuse reorganizarii/restructurarii ~i care ~i-a exprimat 
optiunea in termenul prevazut la art. 4 din prezenta procedura cu respectarea urmatoarelor criterii: 

a) sa indeplineasca conditiile de studii necesare ocuparii postului, 
b) sa indeplineasca conditiile specifice din fi~a postului. 
(7) in situatia in care numarul salariatilor - personal contractual, care ~i-au exprimat optiunea de a 

participa la examen este egal cu numarul de posturi ce urmeaza a fi ocupate, nu se mai org~zeaza exam~n. 
Art.3 (1) Examenul de testare profesionala consta intr-o singura etapa, proba scrisa. In cazul p~nctajelor 

egale obtinute la proba scrisa va fi organizata proba interviu. 
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(2) Conditiile de participare la examen ~i de des!a~urare a examenului, bibliografia, tematica ~i alte date 
necesare desra~urarii examenului vor fi postate pe site-ul D.G.A.S.P.C Ilfov ~i vor fi afi~ate ~i la sediul 
institutiei din Bulevardul Voluntari 94-96, avizieml de la parter, cu 5 zile lucratoare inainte de data stabilita 
pentm proba scrisa. 

Art.4 (1) In vederea participarii la examen, candidatii depun o cerere de inscriere la secretariatul 
comisiilor, care va fi organizat in cadrul Serviciului Resurse Umane ~i Formare Profesionala in tennen de 2 zile 
lucratoare de la postarea/afi~area anuntului . 

(2) Nedepunerea indiferent de motiv, a cererii de participare la examenul de testare profesionala in 
termenul stabilit la art. 4 alin 1 din prezenta procedura, pana la ora ~i data limita afi~ata, va atrage dupa sine 
aplicarea in cazul angajatului personal contractual aflat in aceasta situatie, a prevederilor legale in vigoare cu 
privire la incetarea contractului individual de munca, la finalul perioadei de preaviz. 

(3) in situatia in care pentru un post, exista o singura cerere sau la examenul de testare profesionala se 
prezinta un singur candidat, examinarea ne se mai impune, !acandu-se reincadrarea in mod corespunzator, pe 
postul care s-a optat, conform prevederilor art. 17 alin. (3) -(5) din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Art.5 (1) in vederea organizarii ~i desra~urarii examenului de testare pana eel tarziu la data publicarii 
anuntului de concurs, se constituie comisie/comisii de examen, respectiv comisie/comisii de solutionare a 
contestatiilor, prin Dispozitie a Directorului Executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia 
Copilului llfov, alcatuite din 5 membri ~i o persoana cu statut de observator desemnata de catre Sindicatul 
reprezentati v. 

(2) Pre~edintele comisiei de examen, respectiv al comisiei de solutionare a contestatiilor se desernneaza 
prin votul membrilor din randul acestora, prin actul de constituire a comisiilor. 

(3) Membrii comisiei de examen ~i membrii comisiei de solutionare a contestatiilor vor fi ale~i prin 
tragere la sorti. Pot fi membri ai comisiilor de examen ~i ai comisiilor de solutionare a contestatiilor directorii, 
sefii de servicii /birouri/centre. Comisiile se vor constitui in urma tragerii la sorti dintr-o urna care va contine 
numele directorilor/ sefilor de servicii /birouri/ din cadml Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia 
Copilului Ilfov. Extragerea din uma a componentei comisiilor de examen va fi realizata de catre un membru 
desemnat de catre Sindicatul reprezentativ. 

( 4) Pentru fiecare comisie de examen /solutionare a contestatiilor se vor extrage cate 2 membri supleanti 
care vor avea obligatia de a inlocui membrii comisiilor in situatii exceptionale in care ace~tia se atui in 
imposibilitatea de a fi prezenti la serviciu din motive personale/medicale. 

(5) Fiecare comisie de examen, respectiv comisie de solutionare a contestatiilor are un secretar, numit 
prin actul prevazut la alin.(1) dintre functionarii publici din cadrul Serviciului Resurse Umane ~i Formare 
Profesionala. 

Art.6 Nu poate fi desemnat membru in comisia de examen, ori in comisia de solutionare a contestatiilor, 
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 exan1en sau al comisiei de solutionare a contestatiilor. 

Art. 7 (1) Nu poate fi desemnat membm in comisia de examen sau in comisia de solutionare a 
contestatiilor persoana care a fost sanctionata disciplinar, daca sanctiunea aplicata nu a fost radiate, conform 
legii. 

(2) Calitatea de membru in comisia de examen este incompatibila cu calitatea de membru in comisia de 
solutionare a contestatiilor. 

Art.8 (1) Situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 6, precum ~i situatiile de conflict de interese 
prevazute la art. 7 se sesizeaza de persoana in cauza, de oricare dintre candidati sau de orice alta persoana 
interesata, cu maxim 2 zile inainte de data examenului de testare profesionala. 

(2) Membrii comisiei de examen sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia sa 
informeze, in scris, cu celeritate, persoanele care i-au desernnat cu privire la orice conflict de interese care a 
intervenit sau ar putea interveni. in aceste cazuri, membrii comisiei de examen sau ai comisiei de solutionare a 
contestatiilor au obligatia sa se abtina de la participarea ori 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;· ac;!Ul de 
numire a comisiei se modifica in mod corespunzator, prin inlocuirea persoanei aflate in respectiva situatk ·._ 

Art.9 (1) Comisia de examen are urmatoarele atributii principale: . "---.-.. ' 
a) realizeaza selectia dosarelor candidatilor inscri~i; , \_,. ~ { 

'1 



b )fonnuleaza propunerile de subiecte ~i stabile~te subiectele pentru proba scrisa; 
c) noteaza pentru fiecare candidat proba scrisa ~i interviul, dupa caz; 
d) transmite secretarului comisiei rezultatele examenului pentru a fi comunicate candidatilor. 
(2) Comisia de solutionare a contestatiilor are unnatoarele atributii principale: 
a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la notarea probei scrise; 
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor. 
(3) Secretarul comisiei de examen ~i de solutionare a contestafiilor are urmatoarele atributii principale: 
a) prime~te cerelile de inscriere la examen ale candidatilor, respective contestatiile; 
b) convoaca membrii comisiei de examen, respectiv membrii comisiei de solutionare a contestafiilor, la 

solicitarea pre~dintelui comisiei; 
c) intocme~te procesul-verbal de desfa~urare a examenului; 
d) asiguia transmiterea rezultatelor examenului, respectiv a rezultatelor contestafiilor candidatilor prin 

afi~area acestora la sediul institutiei din Bulevardul Voluntari 94-96, avizierul de la parter; 
e) indepline~te orice sarcini specifice necesare pentru buna desfa~urare a examenului. 
Art.10 Desfa~urarea examenului consta in etapele cuprinse intre prima zi de depunere a cererilor 

candidatilor ~i numirea in functiile vacante pentru care s-a organizat examenul. 
Art.11 (1) in termen de maximum 2 zile de la data expirarii termenului de depunere a cererilor de 

inscriere la testarea profesionala, comisia de examen are obligatia de a selecta dosarele de examen pe baza 
indeplinirii conditiilor de participare la examen. 

(2) Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afi~eaza de catre secretarul comisiei de examen, cu 
mentiunea "admis"/ "respins", insotita de motivul respingerii dosarului, la sediul institutiei unde se desfa~oara 
examenul ~i pe site-ul acesteia, in tennenul prevazut la alin. ( 1 ). 

(3) Pana la expirarea termenului stabilit pentru primirea cerer:ilor ~i selectia dosarelor, membrii comisiei 
de examen pot solicita candidafilor informafii sau alte documente relevante, pentru desfa~urarea examenului. 

( 4) in tennen de eel mult 24 ore de la data afi~arii rezultatelor selectiei dosarelor, candidatul poate 
depune eventuale contestatii la secretariatul comisiei de examen, contestatii care se solutioneaza de catre 
comisia de contestatii in eel mult 24 ore de la inregistrarea acestora. 

Art.12 (1) Proba scrisa se sustine intr-o incapere numai in prezenfa comisiei de examen, de catre 
candidatti ale caror cereri, respectiv dosare au fost declarate admise. Proba scrisa consta in rezolvarea unor 
subiecte, spete/studii de caz propuse de catre mebrii comisiei. 

(2) Prin proba scrisa se testeaza cuno~tintele teoretice necesare ocuparii postului de natura contractuala 
pentru care se organizeaza examenul de testare profesionala. in cadrul probei scrise se testeaza, in mod 
obligatoriu, inclusiv cuno~tintele generale ale candidatului in domeniul specific pentru care se organizeaza 
testarea. 

Art.13 (1) Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei ~i a tematicii de examen, 
astfel incat sa reflecte capacitatea de analiza ~i sinteza a candidatilor, in concordanta cu nivelul ~i specificul 
postului pentru care se organizeaza examenul. 

(2) Comisia de examen alcatuie~te seturile de subiecte pentru proba scrisa, in ziua in care se desfa~oara 
proba scrisa, din propunerile fiecarui membru. Fiecare membru al comisiei de examinare va propune cate 2 
subiecte pentru proba scrisa. in ziua in care se desfa~oara proba scrisa, din propunerile fiecarui membru al 
comisiei de examinare, se vor alcatui doua variante a cate 3 subiecte cu un punctaj cumulat de 100 
puncte/varianta. 

(3) Membrii comisiei de examen raspund individual in conditiile legii pentru asigurarea confidentialitatii 
subiectelor propuse, completand ~i sernnand la data emiter:ii dispozitiei de constituire a comisiei o declaratie pe 
proprie raspundere in acest sens. 

( 4) Seturile de subiecte se sernneaza de toti membrii comisiei de examen ~i se inchid in plicuri sigilate 
purtand ~tampila institutiei. 

(5) Comisia de examen stabile~te punctajul maxim ~i baremul pentru fiecare subiect, care se comunica 
odata cu subiectele. 

(6) Pana la ora stabilita pentru tenninarea probei scrise a examenului, membrii comisiei de examen au 
obligatia de a afi~a baremul detaliat de corectare a subiectelor. Acesta se afi~eaza la sediul institutiei, anterior 
corectarii lucrarilor. 

Art.14 (1) Durata probei scrise va fi de maxim 3 ore. 
(2) La ora stabilita pentru inceperea probei scrise, comisia de examen prezinta candidatilor seturile de 

subiecte ~i invita un candidat dintre cei care sustin examenul de testare pe acela~i post, sa extraga un,plic cu 
subiectele de examen. Candidatul care a extras plicul cu subiectele inmaneaza pre~edintelui comisiei de 
examen, care il deschide ~i comunica subiectele candidatilor participanti la examen. 
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(3) Dupa inceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul candidatilor care intarzaie sau al 
oricarei persoane, in afara membrilor comisiei de examen, precum $i a persoanelor care asigura secretariatul 
comisiei de examen, respectiv supravegherea des!a$urarii probei. 

(4) le$irea din sala pe durata desfasurarii examenului atrage eliminarea din examen, cu exceptia 
situatiilor de urgenta, in care angajatii pot fi insotiti de unul dintre membrii comisiei de examen sau de 
secretarul comisiei. 

(5) In incaperea in care are loc proba scrisa, pe toata perioada derularii acesteia, inclusiv a fonnalitatilor 
prealabile $i a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor $i membrilor comisiei nu le este pennisa detinerea 
sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la 
distanta. 

(6) Nerespectarea dispozitiilor prevazute la alin. (5) atrage eliminarea candidatului din proba de examen. 
Comisia de examen, constatand incalcarea acestor dispozitii, elimina candidatul din sala, inscrie mentiunea 
"anulat" pe lucrare $i consemneaza cele intfunplate in procesul-verbal. 

(7) Lucrarile se redacteaza, sub sanctiunea anularii, doar pe seturile de hartie asigurate de institutie, 
purtand $tampila institutiei pe fiecare fila. Prima fila, dupa inscrierea numelui $i a prenumelui in coltul din 
dreapta, se sigileaza astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate $i se aplica $tan1pila institutiei. 

(8) Candidatul are obligatia de a preda comisiei de examen lucrarea scrisa, la finalizarea lucrarii ori la 
expirarea timpului alocat probei scrise, semnand borderoul special intocmit in acest sens. 

Art.15 Pentru proba scrisa punctajul este de maximum 100 de puncte. 
Art.16 (1) Anterior inceperii corectarii lucrarilor la proba scrisa, fiecare lucrare va fi numerotata. 
(2) Notarea probei scrise se face, de regula, in tennen de maximum 24 de ore de la finalizarea probei. 
(3) Lucrarile de la proba scrisa se corecteaza sigilate. 
(4) Punctajele se acorda de catre fiecare membru al comisiei de examen, pentru fiecare lucrare scrisa, $i 

se noteaza in borderoul de notare. Acordarea punctajului final pentru proba scrisa se face pe baza mediei 
aritmetice a punctajelor acordate de fiecare mernbru al comisiei de examen. 

(5) Lucrarile care prezinta insernnari 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, consernnandu-se aceasta in procesul-verbal al examenului. 

(6) In 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 constata ca exista diferente mai mari de 10 puncte intre punctajele acordate 
de membrii comisiei de examen. 

(7) Se interzice desigilarea lucrarilor anterior recorectarii in conditiile prevazute la alin. (6). 
Art.17 (1) Luera.rile scrise, dupa acordarea punctajelor finale la proba scrisa cu respectarea prevederilor 

art. 16 alin. (4) si (6), se desigileaza. Punctajele obtinute de fiecare dintre candidati la proba scrisa cu mentiunea 
"admis" ori "respins" se afi$eaza la sediul institutiei din ora$ul Voluntari, Bulevardul Voluntari nr. 94-96, judet 
Ilfov avizierul de la parter in terrnen de maxim 2 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise. 

(2) Sunt declarati admi$i la proba scrisa candidatii care au obtinut: 
a) minimum 50 de puncte, in cazul examenelor organizate pentru ocuparea posturilor de natura 

contractuala de executie; 
b) minimum 70 de puncte, in cazul examenelor organizate pentru ocuparea posturilor contractuale de 

conducere. 
(3) Se considera admis la examenul de testare profesionala, candidatul care a obtinut eel mai mare 

punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acea$i functie de natura contractuala, cu conditia ca ace$tia sa 
fi obtinut punctajul minim necesar, potrivit prevederilor prezentei proceduri . 

( 4) in situatia obtinerii unor punctaje egale la proba scrisa, in vederea departajarii, candidatii aflati in 
aceasta situatie vor sustine interviul in maxim 48 de ore de la afi$area rezultatelor finale la proba scrisa sau a 
rezultatelor dupa contestatiile la proba scrisa. Interviul se realizeaza conform planului de interviu intocmit de 
comisia de examen, in ziua desfa$urarii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare stabilite de ace$tia. 

(5) lnterviul va fi inregistrat audio, fiecare candidat va fi informat cu privire la acest fapt $i il va declara 
in scris ca a fost informat cu privire la inregistrare. 

(6) Interviul se noteaza pe baza criteriilor $i a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru 
aceste critelii prin planul de interviu. 

(7) Sunt declarati admi$i la interviu candidatii care au obtinut: 
a) minimum 50 de puncte, in cazul examenelor organizate pentru ocuparea posttirilor de natura 

contrachrnla de executie; 



b) minimum 70 de puncte, in cazul examenelor organizate pentru ocuparea posturilor contractuale de 
conducere. 

(8) Punctajele acordate de catre fiecare membru al comisiei de examen, pentru fiecare candidat se 
noteaza in borderoul de notare, cu respectarea termenului prevazut la art.16 alin. (2). Acordarea punctajului 
final pentru interviu se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de 
examen. 

(9) Punctajele obtinute de fiecare dintre candidati la interviu cu mentiunea "admis" ori "respins 11 se 
afi~eaza la sediul institutiei in termenul prevazut la art. 16 alin. (2). 

Art.18 Dupa afi~area rezultatelor obtinute la proba scrisa, candidatii nemultumiti pot depune contestatie, 
in tennen de eel mult 24 de ore de la data afi~arii rezultatului probei scrise, la secretariatul comisiei de 
solutionare a contestatiilor, sub sanctiunea decaderii din acest drept. 

Art.19 Comisia de solutionare a contestatiilor analizeaza lucrarea scrisa sau consemnarea raspunsurilor 
la interviu (dupa caz) doar pentru candidatul contestatar, in tennen de maximum 24 de ore de la expirarea 
tennenului de depunere a contestatiilor. 

Art.20 Comisia de solutionare a contestatiilor poate admite contestatia, modificand punctajul final 
acordat de comisia de examen, in situatia in care constata ca punctajele nu au fost acordate potrivit baremului ~i 
raspunsurilor din lucrarea scrisa sau daca punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de 
interviu, intrebarilor formulate ~i raspunsurilor candidatilor in cadrul interviului. 

Art.21 Contestatia se respinge in situatia in care punctajele au fost acordate potrivit baremului si 
raspunsurilor din lucrarea scrisa sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit intrebarilor formulate si 
raspunsurilor candidatilor in cadrul interviului. 

Art.22 Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afi~are la sediul institutiei, imediat 
dupa solutionarea acestora. 

Art.23 (1) Punctajul final este reprezentat de punctajul final obtinut la proba scrisa, iar pentru cei care au 
sustinut ~i proba interviului punctajul final se calculeaza Ia.cand media aritmetica a celor doua punctaje obtinute 
la proba scrisa ~i interviu. 

(2) Punctajele finale ale examenului, in ordine descrescatoare, sunt inscrise intr-un centralizator 
nominal, in care se mentioneaza pentru fiecare candidat punctajul obtinut. Centralizatorul nominal se semnt!aza 
pe fiecare pagina de fiecare dintre membrii comisiei de examen. 

(3) Comunicarea punctajelor finale ale examenului, cu mentiunea 11admis 11 sau "respins", se face in 
tennen de maximum 3 zile lucratoare de la data sustinerii probei scise sau a interviului, dupa caz, prin afi~are la 
sediul institutiei. 

(4) Se considera admis la examen candidatul care a obtinut eel mai mare punctaj dintre candidatii care 
au concurat pentru acela~i post de natura contractuala, cu conditia ca ace~tia sa fi obtinut punctajul minim 
necesar, potrivit prevederilor prezentei proceduri. 

(5) In situatia in care se sustine examen de testare profesionala pentru mai multe posturi de acea~i 
categorie, se considera admi~i candidatii in ordinea descrescatoare a punctajului, pana la ocuparea posturilor, cu 
conditia ca ace~tia sa fi obtinut punctajul minim necesar, potrivit prevederilor prezentei proceduri . 

Art.24 La finalizarea examenului se intocme~te un proces-verbal privind desfa~urarea examenului ~i 
rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii cornisiei de examen ~i de secretarul acesteia, la care se 
anexeaza rezultatele probei scrise, ~i dupa caz ale interviului, rezultatele finale ale examenului, precum ~i, dupa 
caz, rezultatele contestatiilor depuse. 

Art.25 Angajatii personal contractual, care au sustinut examenul de testare profesionala ~i au fost 
declarati admi~i vor fi reincadrati cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (3)-(5) din Legea nr. 53/2003 Codul 
Muncii republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Art.26 Angajatilor personal contractual, care au sustinut examenul de testare profesionala ~i au fost 
declarati respin~i Ii se vor aplica prevederile art. 65 din Legea nr. 53 /2003 Codul Muncii republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 
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