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Dispozitie

Referitor la: aprobare REGULAMENT privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunilitor funciiilor contractuale
fi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din cadrul Primilriei municipiului
Slatina

Avand in vedere:

- referatul Directiei Generale Management inregistrat la nr.31955/27.04.2020;

- prevederile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui

post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale *i a criteriilor de promovare in

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit

din fonduri publice, aprobat de HG nr.286/2011, cu modificarile i completarile ulterioare;

- prevederile art.554 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

- prevederile Legii nr.53/2003 — Codul Muncii, republicat, cu modificarile i completarile

ulterioarcs;
In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.„b" din OUG nr. 57/2019 privind Codul

administrativ,

Primarul municipiului Slatina

• dispune:

Art. 1. — Pe data prezentei se aproba Regulamentul privind stabilirea principiilor generale de

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale i a criteriilor de

promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din Primariei

municipiului Slatina, anexa la prezenta dispozitie.

Art. 2. — Pe data prezentei Ii inceteaz5. aplicabilitatea Dispozitiile Primarului municipiului

Slatina nr.224/16.01.2015 i nr.8/03.01.2019.

Art. 3. — Prezenta dispOzitie se comunica la:

— Institutia Prefectului - Judetul Olt;

Directia Generala Management.

Contrase neaza:
Cons 7tin Secretarul general al unicipiului Slatina,

Mi on IDITA



ANEXA
la Dispozitia Primarului municipiului Slatina
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REGULAMENT

OT

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzator fimctiilor contractuale i a criteriilor

de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din cadrul Primariei municipiului Slatina

TITLUL I
Dispozitii generale

Art.l. — Prezentul regulament reglementeaza stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzAtor functiilor contractuale §i a
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din cadrul Primariei municipiului Slatina.

Art.2. — Personalul contractual prevazut la art.1 este personalul incadrat cu contract
individual de munck care respectA regimul juridic al personalului contractual reglementat de
Legea nr.53/2003 — Codul muncii Cu modificarile §i completArile ulterioare §i OUG
nr.57/2019 privind Codul adminitrativ.

TITLUL II
Organizarea i desrawrarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar

vacant pentru personalul contractual

CAPITOLUL I
Organizarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru

personalul contractual

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale
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Art.3. (1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzator unei functii
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina se face
prin concurs sau examen, in limita posturilor vacante sau temporar vacante prevazute in statul
de functii.

(2) in cazul in care la concursul organizat se prezinta un singur candidat,
ocuparea postului se face prin examen.

Art.4. - La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant
poate participa once persona care indeplineste conditiile generale si conditiile specifice
stabilite prin fisa postului pentru ocuparea respectivei functii contractuale.

Art.5. (1) Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persona care indeplineste
urmatoarele conditii:

a) persoana sa aiba cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) persoana sã cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) persoana sä aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) persoana sa indeplineasca conditiile de studii necesare ocuparii postului;
e) persoana sä indeplineasca conditiile de vechime, respectiv de experienta necesare

ocuparii postului, dupa caz;
f) persoana sa nu fi fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra

securitatii nationale, contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de *serviciu, infractiuni de
fals on contra infa'ptuirii justitiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g) persoana nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa
exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria on de a desfa.sura
activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat
masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii.

Art.6. (1) Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care
participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe
baza fisei postului, la propunerea structurilor in al caror stat de functii se afla functia vacanta.

(2) Conditiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea posturilor
vacante sau temporar vacante care necesita studii superioare on studii superioare de scurta
durata se stabilesc in conformitate cu nomenclatoarele domeniilor si specialilarilor din
invapnantul universitar de lung durata si scurta durata, respectiv nomenclatoarele
domeniilor de studii universitare de licenta i specializar' ilor i programelor de studii din
cadrul acestora.

• Art.7. (1) in vederea ocuparii unui post vacant sau temporar vacant, structurile din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina transmit compartimentului
de resurse umane propunerea privind organizarea si desfa'surarea concursurilor.

(2) Propunerea privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant prevazuta la alin. (1) trebuie sã cuprinda unnatoarele:

a) denumirea functiei contractuale vacante sau temporar vacante;
b) fisa de post corespunzatoare functiei contractuale vacante sau temporar vacante

intocmita si aprobata in conditiile legii;
c) bibliografia si, daca este cazul, tematica stabilita de conducatorul structurii de

specialitate care propune organizarea concursului de ocupare a postului vacant sau temporar
vacant;

d) propuneri privind componenta comisiei de concurs, cat si a comisiei de solutionare
a contestatiilor;

e) tipul probelor de concurs: proba scrisa si/sau proba practica si interviu, dup. caz;
0 alte mentiuni referitoare la organizarea concursului sau la conditiile de participare.
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(3) Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrari, articole de specialitate sau
surse de informare *i documente expres indicate, cu relevanta pentru functia contractuala
vacanta sau temporar vacanta pentru care se organizeaza concursul. Bibliografia intocmita de

catre structura de specialitate in cadrul careia se afla postul vacant sau temporar vacant este
transmisi compartimentului de resurse umane *i aprobata de Primarul municipiului Slatina.

(4) Tematica concursului se stabile*te pe baza bibliograftei.

SECTIUNEA a 2-a
Dosarul de concurs

Art.8. (1) Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care
va contine urmatoarele documente:

a) cerere de inscriere la concurs adresata Primarului municipiului Slatina;
b) copia actului de identitate sau once alt document care atesta identitatea, potrivit

legii, dupa car,
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor *i ale altor acte care atestA

• 
efectuarea unor specializari, precum *i copiile documentelor care atesta indeplinirea
conditiilor specifice ale postului solicitate de Primaria municipiului Slatina;

d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in
meserie *i/sau in specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale
care sä-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu.
cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de
catre unitatile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate confine, in clar, numaml, data, numele

emitentuluifi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
(3) In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la

selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere e,a nu are
antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai tarziu pana la data desfa*urarii primei probe a concursului.

(4) Actele prevazute la aim. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate i in original in vederea
verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

•
SECTIUNEA a 3-a

Publicitatea concursului

Art9. (1) Primaria municipiului Slatina are obligatia sã publice, cu cel putin 15 zile
lucratoare inainte de data stabilita pentru prima proba a concursului pentru ocuparea unui post
vacant, respectiv cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru prima proba a
concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, anuntul privind concursul in
Monitorul Oficial al Rom'aniei, Partea a III-a, intr-un cotidian de larga circulatie, precum *i la
sediul acesteia. Afi*area se face *i pe pagina de interne a Primariei municipiului Slatina, la
sectiunea special creata in acest scop.

(2) Anuntul afipt la sediul i, dupa caz, pe pagina de internet a Primariei municipiului
Slatina va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:

a) numarul *i nivelul posturilor scoase la concurs, precum i structurile in cadrul
carora se afla aceste posturi, precum i denumirea postului pentru care se organizeaza
concursul;

-3



• b) documentele solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului de concurs, locul de
depunere a dosarului de concurs si datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul
comisiei de concurs;

c) conditiile generale §i specifice prevazute in fisa de post;
d) conditiile necesare ocupArii unui post de naturA contractuala vacant sau ternporar

vacant prevAzute la art.5;
e) tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasuraii acestora;
f) bibliografia i, dupa caz,, tematica;
g) calendarul de desrasurare a concursului, respectiv data limita si ora pana la care se

pot depune dosarele de concurs, datele de desfasurare a probelor de concurs, termenele in care
se afiseazA rezultatele pentru fiecare prob.& termenele in care se pot depune si in care se
afi§eazä rezultatele contestatiilor, precum i terrnenul in care se afiseaza rezultatele finale.

(3) Informatiile referitoare la organizarea si desfasurarea concursului prezentate la
alin.(2) se mentin la locul de afisare si, dupa caz, pe pagina de internet a Primariei
municipiului Slatina organizatoare panA la finalizarea concursului.

(4) Anuntul publicat in presa scrisA i in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
va contine: denumirea postului, nivelul studiilor si vechimea in specialitatea studiilor necesare
ocuparii postului pentru care se organizeaza concursul, data, ora i locul de desfasurare a
acestuia, data-limitA panA la care se pot depune actele pentrir dosarul de concurs §i datele de
contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei de concurs.

(5) Documentele aferente concursului, respectiv anuntul cuprinzand conditiile generale
specifice, calendarul de desfawrare a concursului, bibliografia §i, dupd caz., tematica, se

transmit spre publicare catre portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail:
posturi.gov.ro, in termenele prevazute la alin. (1).

(6) Publicitatea in cazul modificArii unor aspecte referitoare la organizarea sau
desfasurarea concursului se realizeazA in cel mai scurt timp prin mijloacele prevAzute la aim.
(1).

SECTIUNEA a 4-a
Constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor

Art.10. (1) Prin dispozitia Primarului municipiului Slatina, in conditiile
regulamentului, se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de solutionare a
contestatiilor, pana cel tarziu la data publicarii anuntului de concurs.

(2) Persoanele nominalizate in comisia de concurs §i in comisia de solutionare a
contestatiilor, cu exceptia secretarului, sunt persoane cu pregatire si experientA profesionalA in
domeniul postului pentru care se organizeaza concursul.

(3) Atat comisia de concurs, cat si comisia de solutionare a contestatiilor au fiecare in
componenta lor un pre§edinte, 2 membri i un secretar.

(4) Presedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de solutionare a
contestatiilor se desemneaza din randul membrilor acestora, prin actul administrativ de
constituire a comisiilor.

(5) Secretariatul comisiei de concurs si secretariatul comisiei de solutionare a
contestatiilor se asigura, de regula, de catre o persoana din cadrul compartimentul de resurse
umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina,aceasta neavand
calitatea de membru.

(6) Secretand comisiei de concurs este si secretar al comisiei de solutionare a
contestatiilor si este numit prin actul prevAzut la alin. (1).

Art.11. - Persoanele desemnate in comisiile de concurs sau de solutionare a
contestatiilor trebuie sä indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
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a) sa detina o funclie cel putin egala sau echivalenta cu fimctia contractuala vacanta
pentru ocuparea careia se organizeaza concursul;

b) sa nu se afle in cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.
Art.12. - (1) Nu poate fi desemnata in calitatea de membru in comisia de concurs sau

In comisia de solutionare a contestatiilor persoana care a fost sanctionata disciplinar, iar
sanctiunea aplicata nu a fost radiata, conform legii.

(2) Calitatea de membru in comisia de concurs este incompatibila Cu calitatea de
membru in comisia de solutionare a contestatiilor.

Art.13. - Nu poate fi desemnata in calitatea de membru in comisia de concurs sau in
comisia de solutionare a contestatiilor persoana care se afla in urmatoarele situatii: •

a) are relatii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati sau interesele
patrimoniale ale sale on 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 on cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de solutionare a
contestatiilor;

40 
c) este sau unneaza sa fie, in situatia ocuparii postului de conducere pentru care se

organizeaza concursul, direct subordonat ierarhic al oricaruia dintre candidati.
Art.14. (1) Situatiile prevazute la art. 12 §i 13 se sesizeaza in scris Primarului

municipiului Slatina de catre persoana in cau7:4, de oricare dintre candidati, on de once alta
persoana interesata, in orice moment al organizarii i desf'awrarii concursului.

(2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au
obligatia sã informeze, in scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre aparitia
oricarei situatii dintre cele prevazute la art. 12 §i 13. in aceste cazuri, membrii comisiei de
concurs sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia sä se abtina de la
participarea on luarea vreunei decizii cu privire la concurs.

(3) in cazul constatarii existentei uneia dintre situatiile preva'zute la art. 12 i 13 actul
administrativ de numire a comisiei de concurs, respectiv de solutionare a contestatiilor se
modifica in mod corespunzator, in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data
constatarii, prin inlocuirea persoanei aflate in respectiva situatie cu o alta persoana care sä
indeplineasca conditiile prevazute la art. 10.

(4) in cazul in care oricare dintre situatiile prevazute la art. 12 §i 13 se constata
ulterior desfawrarii uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor
desfa§urate se recalculeaza prin eliminarea evaluarii membrului aflat in situatie de
incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurArii validitatii evaluarii a cel pun
doua treimi din numarul membrilor comisiei de concurs.

(5) in situatia in care nu este asigurata validitatea evaluarii a cel putin doua treimi din
numarul membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare §i desfa§urare a concursului
se reia.

Art.15. - Neindeplinirea de catre membrii comisiilor de concurs *i de solutionare a
contestatiilor a obligatiei prevazute la art. 14 alin. (2) se sanctioneaza potrivit Legii nr.
161/2003 privind uncle ma.suri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor
publice, a functiilor publice i in mediul de afaceri, prevenirea i sanctionarea coruptiei, cu
modificarile §i completarile ulterioare.

Art.16. - in functie de numarul *i de specificul posturilor vacante/temporar vacante
pentru care se organizeaza concurs, se pot constitui mth multe comisii de concurs.
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SECTILTNEA a 5-a
Atributiile comisiei de concurs si ale comisiei de solutionare a contestatiilor

Art.17. - Comisia de concurs are urmatoarele atributii principale:
a) selecteaza dosarele de concurs ale candidatilor;
b) stabileste subiectele pentru proba scrisa;
c) stabileste planul probei practice si realizeaza proba practica;
d) stabileste planul interviului i realizeaza interviul;
e) noteaza pentru fiecare candidat proba scrisa si/sau proba practica si interviul;
f) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate

candi datilor;
g) semneala procesele-verbale intocmite de secretarul comisiei dupa fiecare etapa de

concurs, precum i raportul final al concursului.
Art.18. - Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:
a) solutioneaia contestatiile depuse de candidati cu privire la selectia dosarelor i cu

privire la notarea probei scrise, probei practice si a interviului;
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate

candidatil or.
Art.19. - Secretarul comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor are

urmatoarele atributii 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 prqedintelui comisiei;
c) intocmeste, redacteaza §i 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 i raportul concursului;

d) asigura afisarea rezultatelor obtinute de candidati la probele concursului, 'respectiv
rezultatele eventualelor contestatii;

e) indeplineste mice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a concursului.

CAPITOLUL H
Desfasurarea concursului pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant

corespunziltor unei functii contractuale

•
SECTIUNEA 1

Dispozitii generale privind desfasurarea concursului

Art.20. (1) Concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant consta, de
regula, in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

a) selectia dosarelor de inscriere;
b) proba scrisa si/sau proba practica;
c) interviul.
(2) Proba practica poate fi introdusa in cazul functiilor contractuale la care este

necesara verificarea abilitatilor practice.
(3) Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa

precedenta.
Art.21. (1) in vederea participarii la concurs, candidatii depun dosarul de concurs in

termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului pentru ocuparea unui post vacant,
respectiv de 5 zile lucratoare pentru un post temporar vacant.
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(2) in termen de maximum dou'd zile lucratoare de la data expirArii termenului de

depunere a dosarelor in cazul concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv

maximum o zi lucratoare pentru ocuparea unui post temporar vacant, comisia de concurs are

obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare.
(3) in situatia in care intre membrii comisiei existA diferente de opinie care nu au putut

fi solutionate de comun acord, dosarul va fi declarat admis sau respins in functie de opinia
majoritark consemnata in procesul verbal. Membrul comisiei de concurs care nu este de acord

cu opinia majoritara formuleaza opinie separata, motivatal care se consemneaza in procesul
verbal.

(4) Dupd finalizarea selectiei dosarelor se va incheia un proces-verbal, care va fi
semnat de catre toti membrii comisiei.

SECTIUNEA a 2-a
Selectia dosarelor de concurs, proba scrisa si/sau proba practicA a concursului

interviul

Art.22. - Rezultatele selectar. dosarelor de inscriere se afiseazA de catre secretarul
comisiei de concurs, cu mentiunea "admis" sau "respins", insotitA, dupA caz, de motivul
respingerii, la sediul Primariei municipiului Slatina, precum i pe pagina de internet a
institutiei, dupa caz, in terrnen de o zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut la art. 21
alin. (2).

Art.23. (1) Proba scrisa constA in redactarea unei lucrari si/sau in rezolvarea unor
teste-grila.

(2) Prin proba scrisa se testeala cunostintele teoretice necesare ocuparii postului
pentru care se organizeaza concursul.

(3) Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei i, dupa caz, pe
baza tematicii de concurs, astfel incat sä reflecte capacitatea de analizA i sintezA a
candidatilor, in concordant:a' cu nivelul si specificul postului pentru care se organizeaza
concursul.

(4) Pentru candidatii la ocuparea aceluiasi post, subiectele sunt identice in cadrul
aceluiasi concurs, cu exceptia cazului in care concursul se desfasoard in mai multe serii. ,

(5) Comisia de concurs stabileste subiectele i alcatuieste seturile de subiecte pentru
proba scrisk in ziva in care se desfasoara proba scrisa.

(6) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia intocmeste minimum
doua seturi de subiecte care vor fi prezentate candidatilor.

(7) Membrii comisiei de concurs raspund individual pentru asigurarea
confidentialitAtii subiectelor propuse.

(8) Seturile de subiecte se semneazA de toti membrii comisiei de concurs si se inchid
In plicuri sigilate purtand stampila Primariei municipiului Slatina.

(9) Comisia de concurs stabileste punctajul maxim pentru fiecare subject, care se
comunica odatA cu subiectele si se afiseaza." la locul desfasurarii concursului.

(10) in cazul in care proba scrisa conga' in rezolvarea unor teste-grilk intrebArile pot fi
formulate cu cel mutt cloud zile inainte de proba scrisk cu conditia ca numarul acestora sä fie
de 3 on mai mare deck numArul intrebarilor stabilit pentru fiecare test-grila. inlrebarile pentru
fiecare test-grila se stabilesc in ziva in care se desfasoarã proba scrisk inainte de inceperea
acestei probe.

(11) inainte de inceperea probei scrise se face apelul nominal al candidatilor, in
vederea indeplinirii formalitAtilor prealabile, respectiv verificarea identitAtii. Verificarea
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identitatii candidatilor se face pe baza cartii de identitate, cartii electronice de identitate, cartii
de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate in termen de valabilitate.
Candidatii care nu sunt prezenti la efectuarea apelului nominal on care nu pot face dovada
identitatii prin prezentarea cartii de identitate, cartii electronice de identitate, cartii de
identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt considerati absenti.

(12) Dupa verificarea identitatii candidatilor, ie0rea din sala a acestora atrage
eliminarea din concurs, cu exceptia situatiilor de urgenta in care ace0ia pot fi insotiti de unul
dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigura supravegherea.

(13) Durata probei scrise se stabile0e de comisia de concurs in functie de gradul de
dificultate i complexitate al subiectelor, dar nu poate depa0 3 ore.

(14) La ora stabilita pentru inceperea probei scrise, comisia de concurs prezinta
candidatilor seturile de subiecte i invita un candidat sa extraga un plic cu subiectele de
concurs.

(15) Dupa inceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul candidatilor care
intarzie sau al oricarei alte persoane, in afara membrilor comisiei de concurs, precum §i a
persoanelor care asigura secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea
desf4urarii probei.

(16) In incaperea in care are loc concursul, pe toata perioada derularii acestuia,
inclusiv a formalitatilor prealabile i a celor ulterioare finalizärii probei, candidatilor nu be
este permisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a
altor mijloace de comunicare la distanta.

(17) Nerespectarea dispozitiilor prevazute la aim. (16) atrage eliminarea candidatului
din proba de concurs. Comisia de concurs, constatand incalcarea acestor dispozitii, elimina
candidatul din sala, inscrie mentiunea "anulat" pe lucrare i consemneaza cele intamplate in

• procesul-verbal.
(18) Lucrarile se redacteaza„ sub sanctiunea anulàrii, doar pe seturile de hartie

asigurate de Primaria municipiului Slatina, purt&id tampila acesteia pe fiecare fila. Prima
fila, dupa inscrierea numelui 0 a prenumelui in coltul din dreapta sus, se lipe0e astfel inch
datele inscrise sa nu poata fi identificate §i se aplica §tampila Primariei municipiului Slatina,
cu exceptia situatiei in care exista un singur candidat pentru postul vacant/temporar vacant,
caz in care nu mai exista obligatia sigilarii lucrarii.

(19) Candidatul are obligatia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisa, respectiv
testul-grila, la finalizarea lucrarii ori la expirarea timpului alocat probei sense, • semnand
borderoul special intocmit in acest sens.

Art.24. - Proba practica consta in testarea abilitatilor i aptitudinilor practice ale
candidatului in vederea ocuparii postului vacant sau temporar vacant pentru care candideala.

Art.25. (1) Proba practica se desfa.5oara pe baza unui plan stabilit de comisia de
concurs, care va include urmatoarele criterii de evaluare:

a) capacitatea de adaptare;
b) capacitatea de gestionare a situatiilor dificile;
c) indemanare i abilitate in realizarea cerintelor practice;
d) capacitatea de comunicare; •
e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desrgurarea probei practice.
(2) In vederea test:Aril pentru proba practica se pot stabili §i alte criterii de evaluare.
(3) Aspectele constatate in timpul derularii probei practice von fi consemnate in scris

In anexa la raportul final al concursului, intocmita de secretarul comisiei de concurs, care se
semneaza de membrii acestei comisii §i de candidat.

Art.26. (1) in cadrul interviului se testeaza abilitatile, aptitudinile i motivatia
candidatilor. Proba interviului poate fi sustinuta doar de catre acei candidati declarati admi0
la proba scris'a §i/sau proba practica, dupa caz.
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(2) Interviul se realizeaza conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs
In ziva desfasurarii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru
stabilirea interviului sunt:

a) abilitati si cunostinte impuse de functie;
b) capacitatea de analiza si sinteza;
c) motivatia candidatului;
d) comportamentul in situatiile de criza;
e) initiativa i creativitate.
(3) in functie de cerintele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile de

evaluare prevazute la aim. (2) lit. d) i e) sunt stabilite optional de catre Primarul municipiului
Slatina.

(4) Pentru posturile de conducere planul de interviu include si elemente referitoare la:
a) capacitatea de a lua decizii si de a evalua impactul acestora;
b) exercitarea controlului decizional;
c) capacitatea manageriala.
(5) Interviul se sustine intr-un termen de maximum 4 zile lucrkoare de la data

sustinerii probei scrise si/sau probei practice, dupd caz.
(6) Data si ora sustinerii interviului se afiseaza obligatoriu odata cu rezultatele la proba

scrisa si/sau practica, dupa caz.
(7) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa intrebari candidatului. Nu se

pot adresa intrebari referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea
religie, etnie, starea materiala, originea sociala sau care pot constitui discriminare pe criterii
de sex.

(8) intrebarile i easpunsurile la interviu se inregistreaza sau se consemneaza in scris in
anexa la raportul final al concursului, intocmita de secretarul comisiei de concurs, si se
semneaza de membrii acesteia si de candidat.

SECTTUNEA a 3-a
Notarea probelor i comunicarea rezultatelor

Art.27. - Pentru probele concursului punctajele se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) pentru proba scrisa punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) pentru proba practica punctajul este de maximum 100 de puncte;
c) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
Art.28. (1) Anterior inceperii corectkii lucrkilor la proba scrisa, fiecare lucrare va fi

numerotata, cu exceptia cazului in care exista un singur candidat pentru ocuparea postului
vacant/temporar vacant.

(2) Notarea probei scrise si/sau a probei practice si a interviului, dupa caz, se face in
termen de maximum o zi lucrAtoare de la finalizarea fiecarei probe.

(3) LucrArile de la proba scrisa, cu exceptia cazului in care exista un singur candidat
pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant, se corecteaza sigilate.

(4) Punctajele se acorda de catre fiecare membru al comisiei de concurs in parte,
pentru fiecare lucrare scrisa, si se noteaza in borderoul de notare. Acordarea punctajului
pentru proba scrisa se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare
membru al comisiei de concurs.

(5) Lucrarile care prezintA insemnari de natura sä conduca la identificarea candidatilor
se anuleaza si nu se mai corecteaza. Mentiunea "anulat" se inscrie atat pe lucrare, cat si pe
borderoul de notare i pe centralizatorul nominal, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal.
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Art.29. (1) in situatia in care pentru o lucrare se inregistreaza diferente mai man de 10

puncte intre punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorecteaza de

catre toti membrii acesteia. Procedura recorectarii se reia on de cate on se constata ca exista

diferente mai marl de 10 puncte intre punctajele acordate de membrii comisiei de concurs.
(2) Se interzice desigilarea lucrarilor anterior recorectkii.
Art.30. (1) Lucrarile scrise, dupa acordarea punctajelor finale, se desigileazA..
(2) Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut:
a) minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor

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

contractuale de conducere.
Art.31. - (1) Interviul i proba practica se noteaza- pe baza criteriilor prevazute si a

punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de
interviu, respectiv planul probei practice.

(2) Membrii comisiei de concurs acorda, individual, punctaje pentru fiecare dintre
criteriile prevazute. Punctajele se acorda de catre fiecare membru al comisiei de concurs in
parte, pentru fiecare candidat, si se noteaza in borderoul de notare.

(3) Sunt declarati admisi la interviu i proba practicA candidatii care au obtinut:
a) minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor

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

contractuale de conducere. •
Art.32. (1) Punctajul final se calculeaza ca medie aritmeticA a punctajelor obtinute la

proba scrisa si/sau la proba practica i interviu, dupa caz.
(2) Punctajele finale ale concursului, in ordine descrescatoare, vor fi inscrise intr-un

centralizator nominal, in care se va mentiona pentru fiecare candidat punctajul obtinut la
fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul nominal se semneaza pe fiecare pagina de
fiecare dintre membrii comisiei de concurs.

(3) Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea
punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii "admis" sau "respins", prin afisare la sediul
pe pagina de internet a Primariei municipiului Slatina, dupA caz, in termen de maximum o

zi lucratoare de la data finalizarii probei.
(4) Se considera admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant

candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru
acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim necesar.

(5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la
proba scrisA, iar daca egalitatea se mentine, candidatii aflati in aceastA situatie vor fi invitati la
un nou interviu in urma caruia comisia de concurs va decide asupra canclidatului castigator.

(6) in situatia in care nu s-a organizat proba scrisa, la punctaje egale are prioritate
candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la proba practica, iar dacA egalitatea se
mentine, candidatii aflati in aceasta situatie vor fi invitati la un nou interviu in urma caruia
comisia de concurs va decide asupra candidatului castigator.

(7) Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei functii contractuale vacante
sau temporar vacante se consemneaza in raportul final al concursului.

- 10 -



SECTIUNEA a 4-a
Solutionarea contestatiilor

Art.33. - Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si/sau
proba practica i interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen
de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la
data afisarii rezultatului probei scrise si/sau a probei practice si a interviului, sub sanctiunea
decaderii din acest drept.

Art.34. (1) in situatia contestatiilor formulate fata.- de rezultatul selectiei dosarelor,
comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestatar a
conditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea
termenului de depunere a contestatiilor.

(2) in situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice
sau a interviului comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea
raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi
lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Art.35. - Comisia de solutionare a contestatiilor admite contestatia, modificand
rezultatul selectiei dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, in
situatia in care:

a) candidatul indeplineste conditiile pentru a participa la concurs, in situatia
contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor;

b) constata ca punctajele nu au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din
lucrarea scrisa sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu,
intrebarilor formulate si raspunsurilor candidatilor in cadrul interviului;

c) constata ca punctajele nu au fost acordate potrivit baremului probei practice;
d) ca urmare a recorectarii lucrarii de la proba scrisa, respectiv a analizarii consemnatii

raspunsurilor la interviu, candidatul declarat initial "respins" obtine cel putin punctajul minim
pentru promovarea probei scrise sau a interviului.

Art.36. (1) Contestatia va fi respinsa in urrnatoarele situatii:
a) candidatul nu indeplineste conditiile pentru a participa la concurs;
b) punctajele au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din lucrarea scrisa sau

punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, intrebarilor formulate si
raspunsurilor candidatilor in cadrul interviului;

c) punctajele au fost acordate potrivit baremului probei practice.
(2) Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul

Primarie municipiului Slatina, precum si pe pagina de internet a acesteia, dupa caz, imediat
dupa solutionarea contestatiilor.

(3) Rezultatele finale se afiseaza la sediul Primariei municipiului Slatina, precum si pe
pagina de internet a acesteia, dupa caz, in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea
termenului prevazut la art. 34 alin. (2) pentru ultima proba, prin specificarea punctajului final
al fiecarui candidat si a mentiunii "admis" sau "respins".

Art.37. - Candidatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei se poate adresa
instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.

Art.38. (1) Primaria municipiului Slatina pune la dispozitia candidatilor interesati, la
solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de
solutionare a contestatiilor, care sunt informatii de interes public, cu respectarea
confidentialitAtii datelor care fac referire la ceilalti candidati, inclusiv a datelor cu caracter
personal, potrivit legii.



(2) Se excepteaza de la prevederile aim. (1) documentele elaborate de comisia de
concurs, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor, care contin date cu caracter
personal ale candidatilor, potrivit legii.

(3) Once candidat 10 poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisa individuala
redactata in cadrul probei scrise a concursului, dupa corectarea si notarea acesteia, in prezenta
secretarului comisiei de concurs.

SECTIUNEA a 5-a
Suspendarea, amanarea si reluarea concursului

Art.39. (1) in cazul in care, de la data anuntarii concursului i pana la afisarea
rezultatelor finale ale acestuia, Primarul municipiului Slatina este sesizat cu privire la
nerespectarea prevederilor legale privind organizarea i desf'asurarea concursului, se va
proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. in cazul in care se constatA a nu au fost
respectate prevederile legale sau cand aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu incadrarea in
terrnenele procedurale prevazute de lege, desfasurarea concursului va fi suspendatA.

(2) Suspendarea se dispune de catre Primarul municipiului Slatina, dupa o verificare
prealabilk in regim de urgenta, a situatiei in fapt sesizate, daca se constatA existenta unor
deficiente in respectarea prevederilor legale.

(3) Sesizarea poate fi facuta de catre membrii comisiei de concurs on ai comisiei de
solutionare a contestatiilor, de catre oricare dintre candidati sau de catre once persoana
interesata.

(4) in situatia in care, in unna verificarii realizate potrivit aim. (1), se constatA ca sunt
respectate prevederile legale privind organizarea i desfasurarea concursului, acesta se
desfasoara in continuare.

Art.40. (1) in cazul in care, din motive objective, nu se pot respecta data si ora
desfasurarii concursului:

a) concursul se amana pentru o perioada de maximum 15 zile lucrAtoare;
b) se reia procedura de organizare si desrasurare a acestuia daca amanarea nu poate fi

dispusa conform lit. a).
(2) Decizia de arnanare se dispune de Primarul municipiului Slatina pe baza propunerii

acute de catre membrii comisiei de concurs.
(3) in situatia constatarii necesitatii amanarii concursului, Primaria municipiului

Slatina are obligatia:
a) anuntarii, prin aceleasi mijloace de informare, a modificarilor intervenite in

desfasurarea concursului;
b) inforrnarii candidatilor ale caror dosare au fost inregistrate, daca este cazul, prin

once mijloc de informare care poate fi dovedit.
Art.41. (1) Candidaturile inregistrate la concursul a carui procedura a fost suspendata

sau amanata se considera valide daca persoanele care au depus dosarele de concurs îi
exprima in scris intentia de a participa din nou la concurs la noile date.

(2) in situatia in care, la reluarea procedurii de concurs, in dosare existA documente a
caror valabilitate a incetat, candidatii au posibilitatea de a le inlocui pana la data prevAzuta la
art. 42 aim. (1).
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SECTTUNEA a 6-a
Prezentarea la post

Art.42. (1) Candidatii declarati admisi la concursul de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzator unei functii contractuale sunt obligati sã se prezinte la post in
termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afisarii.

(2) Prin exceptie de la prevederile aim. (1), in unna formularii unei cereri scrise si
temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, in termen de 3 zile
lucratoare de la afisarea rezultatului concursului, un termen Ulterior de prezentare la post, care
nu poate depasi 20 de zile lucratoare de la data afisarii rezultatului concursului pentru
functiile de executie si 45 de zile lucratoare de la data afisarii rezultatului concursului pentru
functiile de conducere.

(3) In cazul admiterii la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant,
contractul de munca se incheie pe perioada absentei titularului postului.

(4) In cazul neprezentarii la post la termenul stabilit la alin. (1) si in lipsa unei
instiintari potrivit aim. (2), postul este declarat vacant, urmand sã se comunice candidatului
care a obtinut nota final a imediat inferioara posibilitatea de a ocupa postul respectiv, cu
conditia ca acesta sä fi obtinut cel putin punctajul final minim necesar ocuparii postului.

Art.43. - Prevederile titlului II nu se aplica pentru functiile din cadrul cabinetelor
alesilor locali i administratorului public, numirea si eliberarea din functie a acestora facandu-
se in conditiile stabilite de OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

TIMUL ifi
Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului

contractual

Art44. - Prin promovare se asigura evolutia in cariera a personalului contractual, prin
trecerea intr-un grad superior sau treapta profesionala superioara sau intr-o functie pentru care
este prevazut un nivel de studii superior.

Art.45. - Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar in grade sau trepte
profesionale se face, de regula, pe un post vacant, jar, in situatia in care nu exista un asemenea
post, se face prin transformarea postului din statul de functii in care acesta este incadrat intr-
unul de nivel imediat superior.

Art.46. (1) Promovarea intr-o functie pentru care este prevazut un niyel de studii
superior se face prin transformarea postului din statul de functii in care aceasta este incadrat
intr-un post prevazut cu studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau
echivalenta, al carui grad profesional este imediat superior celui de debutant, cu mentinerea
gradatiei avute la data promovarii, ca urmare a obtinerii unei diplome de nivel superior si a
promova..rii examenului organizat in acest sens.

(2) Propunerea de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior, ca urmare a
absolvirii de catre sa1ariat a unor forme de invatamant superior in specialitatea in care Ii
desfasoara activitatea sau considerata de Primaria municipiului Slatina ca find utila pentru
desraprarea activitatii, justificata de necesitatea modificarii fisei de post, se face de catre
seful ierarhic superior la cererea salariatului, insotita de copia legalizata a diplomei de licenta,
respectiv a diplomei de absolvire sau, dupa caz, de adeverinta care sa ateste absolvirea
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studiilor, eliberate de o institutie de invdt&nant superior acreditatk §i este aprobata de care
Primarul municipiului Slatina.

(3) Promovarea intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior se
face numai in mksura in care Primarul municipiului Slatina decide ca atributiile din fi
postului sa fie modificate in mod corespunzator.

Art.47. (1) Anuntul privind examenul de promovare intr-o functie pentru care este
prevazut un nivel de studii superior se afiwazd la sediul Primdriei municipiului Slatina cu 10
zile lucratoare inainte de data stabilitA pentru organizarea acestuia.

(2) Anuntul va contine in mod obligatoriu:
a) data, ora i locul desfavrarii examenului;
b) bibliografia i, dupd caz tematica;
c) modalitatea de desfa§urare a examenului.
Art.48. Examenul de promovare intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de

studii superior conga in sustinerea unei probe scrise.
Art.49. (1) Comisia de examinare i comisia de solutionare a contestatiilor, desemnate

prin Dispozitia Primarului municipiului Slatina, sunt formate din 3 membri cu experienta
cunoOntele necesare in domeniul postului in care se face promovarea i un secretar.

(2) Din comisia de examinare, respectiv comisia de solutionare a contestatiilor fac
parte §i reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz,
reprezentantii sal ari atil or.

(3) Calitatea de membru in comisia de examinare este incompatibild cu calitatea de
membru in comisia de solutionare a contestatiilor.

(4) Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei i, dupd
caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabile§te 3 pdnd la 9
subiecte, cu cel mult cloud ore inthnte de ora stabilita pentru examenul de promovare intr-o
functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior.

(5) La locul, data *i ora stabilite pentru examen, comisia de examinare pune la
dispozitia fiecArui candidat lista subiectelor stabilite, conform alin. (3).

(6) Fiecare candidat redacteazd o lucrare pe un subject ales dintre cele stabilite de catre
comisia de examinare.

(7) Durata examenului se stabile§te de comisia de examinare in functie de gradul de
dificultate i complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depd§i 3 ore.

Art.50.. (1) In cadrul examenului de promovare intr-o functie pentru care este prevazut
un nivel de studii superior fiecare membru at comisiei de examinare noteazd lucrarea
elaboratA de.candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza urmAtoarelor criterii:

a) cuno§tinte teoretice necesare functiei evaluate;
b) abilitati de comunicare;
c) capacitate de sintezd;
d) complexitate, initiativk creativitate.
(2) Comisia de examinare stabilete ponderea din nota finald a flecarui criteriu

prevazut la atm. (1).
(3) Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat in borderoul

de notare.
(4) Punctajul minim de promovare intr-o functie pentru care este prevAzut un nivel de

studii superior este de 50 de puncte.
(5) Rezultatele examenului se afi§eald la sediul PrimAriei municipiului Slatina, in

termen de cloud zile lucrAtoare de la data sustinerii acestuia.
(6) Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot depune contestatie in termen de o

zi lucratoare de la data af4drii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

- 14 -



(7) Comisia de solutionare a contestatiilor va reevalua lucrarea, jar rezultatele finale se
afiseazA la sediul Primariei municipiului Slatina in doua zile lucratoare de la data expirarii
termenului de depunere a contestatiei.

Art.51. - Promovarea personalului contractual in grade sau trepte profesionale se
face prin examen, in baza unui referat de evaluare intocmit de seful ierarhic i aprobat de
Primarul municipiului Slatina.

Art.52. - Examenul de promovare in grade sau trepte profesionale se poate organiza
trimestrial, semestrial sau anual, in fimctie de decizia Primarului municipiului Slatina.

Art53. (1) Referatul de evaluare intocmit de seful ierarhic cuprinde urmAtoarele
el emente:

a) descrierea activitatii desfasurate de candidat;
b) nivelul de insusire a legislatiei specifice activitatii desfasurate;
c) aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul in modul de indeplinire a atributiilor;
d) conduita candidatului in timpul serviciului;
e) propunerea de promovare;
0 bibliografia si, dupa caz, tematica examenului de promovare;
g) propuneri privind componenta comisiei de examinare si cea de solutionare a

contestatiilor.
(2) Referatul de evaluare se depune panA in ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru la

compartimentul resurse umane sau la persoana desemnatA in acest sens.
Art.54. (1) Anuntul privind examenul de promovare in grade sau in trepte

profesionale se afiseaza la sediul Primariei municipiului Slatina, cu 10 zile lucratoare inainte
de data stabilitA pentru organizarea acestuia.

(2) Anuntul va contine in mod obligatoriu:
a) data, ora si locul desfasurArii examenului;
b) bibliografia i, dupa caz tematica;
c) modalitatea de desfasurare a examenului.

Art.55. (1) Examenul de promovare in grade sau in trepte profesionale constd in
sustinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, dupA caz, stabilite de comisia de
examinare.

(2) Proba practica se sustine in cazul functiilor contractuale la care este necesara
verificarea abilitAtilor practice.

(3) Pentru a participa la examenul de promovare in grade sau trepte profesionale

"Th imediat superioare, candidatul trebuie sa fi obtinut calificativul «foarte bine» la evaluarea
performantelor profesionale individuale cel putin de doua on in ultimii 3 ani, in care acesta s-
o aflat in activitate.

Art.56. (1) Comisia de examinare si comisia de solutionare a contestatiilor, desemnate
prin Dispozitia Primarului municipiului Slatina, stint formate din 3 membri cu experienta
cunostintele necesare in domeniul postului in care se face promovarea si un secretar.

(2) Din comisia de examinare, respectiv comisia de solutionare a contestatiilor fac
parte si reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz,
reprezentantii salariatilor.

(3) Calitatea de membru in comisia de examinare este incompatibila cu calitatea de
membru in comisia de solutionare a contestatiilor.

(4) Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei i, dupa
caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileste 3 pana la 9
subiecte, cu cel mult douA ore inainte de ora stabilitA pentru examenul de promovare.

(5) La locul, data si ora stabilite pentru examen, comisia de examinare pune la
dispozitia fiecarui candidat lista subiectelor stabilite, conform aim. (3).
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(6) Fiecare candidat redacteaza o lucrare pe un subject ales dintre cele stabilite de catre

comisia de examinare.
(7) Durata examenului de promovare se stabile§te de comisia de examinare in functie

de gradul de dificultate i complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depa§i 3 ore.
Art.57. (1) in cadrul examenului de promovare in grade sau in trepte profesionale

fiecare membru al comisiei de examinare noteaza lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj
tria'Aim de 100 de puncte, pe baza urmatoarelor criterii:

a) cunotinte teoretice necesare functiei evaluate;
b) abilitati de comunicare;
c) capacitate de sinteza;
d) complexitate, initiativa, creativitate.
(2) Comisia de examinare stabilqte ponderea din nota finala a fiecarui criteriu

prevazut la alin. (1).
(3) Proba practied este notata de cave membrii comisiei de examinare Cu un punctaj

de maximum 100 de puncte.
(4) Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat in borderoul

de notare.
(5) Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
(6) Rezultatele examenului de promovare se af*aza la sediul Prim'Ariel municipiului

Slatina, in termen de doua zile lucrAtoare de la data sustinerii acestuia.
(7) Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot depune contestatie in termen de o

71 lucratoare de la data af4arii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
(8) Comisia de solutionare a contestatiilor va reevalua lucrarea sau proba practica, iar

rezultatele finale se afiwaza la sediul PrimAriel municipiului Slatina in doua zile lucratoare de
la data expirarii termenului de depunere a contestatiei.

Art.58. (1) Persoanele incadrate in functii contractuale de debutant vor fi
promovate, prin examen, la sfar*itul perioadei de debut stabilite in conditiile legii, in functia,
gradul sau treapta profesionala imediat superioark in baza unui referat de evaluare intocmit,
cu respectarea prevederilor art.53.alin.(1) de eful ierarhic i aprobat de Primarul municipiului
Slatina.

(2) Examenul de promovare a persoanelor incadrate in functii contractuale de debutant
se desfawara cu respectarea prevederilor art. 54, 56 *i 57.

(3) Dosarul de inscriere la examen pentru absolventii de studii superioare va contine
documentele mentionate in Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii
de invatArnant superior.

Art.59. (1) incadrarea in noua functie ca urmare a promovarii examenului de
promovare se face incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc promovarea.

(2) Dupa promovare fip de post se modified §i se completeaza cu noi atributii.
Art60. - Prevederile titlului ifi nu se aplica pentru functiile din cadrul cabinetelor

aleilor locali i administratorului public.

TITLUL IV
Evaluarea performantelor profesionale ale personalului contractual

Art61 (1) Activitatea profesionala a personalului contractual din cadrul Primariei
municipiului Slatina se apreciaza anual, ca urmare a evaluArii performantelor profesionale
individuale, de catre Primarul municipiului Slatina, la propunerea *efului ierarhic.

(2) In situatia in care, potrivit structurii organizatorice a Primariei municipiului
Slatina, §eful ierarhic este Primarul municipiului Slatina, aprecierea activitatii profesionale ca
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urmare a evaluarii performantelor profesionale se face de catre acesta, fara propunerea de la
alin.(1).

Art.61. (1) Procesul de evaluare a perforrnantelor profesionale individuale ale
personalului contractual reprezinta aprecierea obiectiva a performantelor profesionale
individuale, prin compararea gradului si a modului de indeplinire a obiectivelor individuale si
a criteriilor de performanta stabilite cu rezultatele obtinute in mod efectiv de catre salariat.

(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale cuprinde urmatoarele elemente:
a) evaluarea gradului si a modului de atingere a obiectivelor individuale;
b) evaluarea gradului de indeplinire a criteriilor de performanta.
(3) Pentru aprecierea gradului de atingere a obiectivelor individuale se stabilesc

indicatori de performanta. Stabilirea obiectivelor individuale si a indicatorilor de perforrnanta
trebuie sä alba in vedere corelarea cu atributiile i obiectivele Primariei municipiului Slatina.

(4) Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizeaza pentru toti
salariatii care au desfasurat efectiv activitate, minimum 6 luni, in anul calendaristic pentru
care se realizeala evaluarea.

(5) Calificativele obtinute in procesul de evaluare a performantelor profesionale

• 
individuale ale personalului contractual sunt avute in vedere la:

a) promovarea in treapta sau grad;
b) acordarea de prime, in conditiile legii;
c) concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului
(6) Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizeaza in mod obligatoriu

la modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca.
(7) in cadrul procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale

personalului contractual se stabilesc cerintele de forrnare profesionala a personalului
contractual.

Art.62. (1) Evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale
personalului contractual se realizeazI pentru un an calendaristic, in perioada cuprinsa intre 1
ianuarie-31 martie din anul urmator perioadei evaluate, pentru tot personalul contractual care
au desfasurat efectiv activitate minimum 6 luni in anul calendaristic pentru care se realizeaza
evaluarea.

(2) Prin exceptie de la prevederile aim. (1), evaluarea anuala a performantelor.
profesionale individuale ale personalului contractual se poate realiza si ulterior perioadei
cuprinse intre 1 ianuarie-31 martie din anul urmator perioadei evaluate, in situatia in care

• 
contractul individual de munca al salariatului este suspendat pe parcursul intregii perioade de
evaluare. in acest caz, evaluarea se realizeaza in termen de 5 zile lucratoare de la reluarea
activitatii.

(3) Prin exceptie de la prevederile aim. (1), evaluarea anuala a perforrnantelor
profesionale individuale ale personalului contractual se poate realiza si ulterior perioadei
cuprinse intre 1 ianuarie-31 martie din anul urmator perioadei evaluate, in situatia in care
raportul de serviciu on, dupa caz, raportul de munca al evaluatorului este suspendat pe
parcursul intregii perioade de evaluare. in acest caz, evaluarea se realizeaza in termen de 5
zile lucratoare de la expirarea perioadei de evaluare, cu aplicarea corespunzatoare a art. 63
aim. (1) lit. b).

Art. 63. (1) Prin exceptie de la prevederile art. 62 alin. (1), evaluarea personalului
contractual se realizeaza pentru o alta perioada, in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) la modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca al
personalului contractual in conditiile legii, daca perioada efectiv lucrata este de cel putin 30
de zile consecutive;

b) la modificarea, suspendarea sau incetarea raportului de serviciu ori, dupa caz, a
raportului de munca al sefului ierarhic, in conditiile legii, daca perioada efectiv coordonata
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este de cel putin 30 de zile consecutive. in cazul in care seful ierarhic se afla in imposibilitatea
de drept sau de fapt constatata prin act administrativ de a face propunerea privind evaluarea
activitatii profesionale a personalului din subordine, aceasta se face, in masura in care este

posibil potrivit structurii organizatorice, de catre superiorul ierarhic al acestuia.
c) atunci and pe parcursul perioadei evaluate salariatul personal contractual este

promovat intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior sau in grade sau
trepte profesionale imediat superioare.

(2) Evaluarea realizata in situatiile prevazute la alin. (1) se numeste evaluare partiala si
are in vedere evaluarea obiectivelor individuale.

(3) Evaluarea partial& se realizeaza la data sau in termen de 10 zile lucratoare de la
data intervenirii situatiilor prevkute la alin. (1) si va fi luatA in considerare la evaluarea
anuala.

(4) Evaluarea partiala a personalului contractual nu este necesara in situatia in care
contractul individual de munca al salariatului personal contractual se modifica prin delegare,
se suspenda in conditiile art. 50 lit. b), lit. .c), lit.f), lit.g) din Codul muncii , inceteaza in
conditiile art. 56 aim. (1) lit, a) si b) din Codul muncii.

• 
Art.64. (1) in vederea realizarii componentei evaluarii performantelor profesionale.

individuale ale personalului contractual de executie si de conducere referitoare la evaluarea
gradului si a modului de atingere a obiectivelor individuale, la inceputul perioadei evaluate
seful ierarhic superior stabileste obiectivele individuale pentru personalul contractual a carui
activitate o coordoneaza si indicatorii de performanta utilizati in evaluarea gradului si
modului de atingere a acestora.

(2) Obiectivele prevazute la alin. (1) se stabilesc in conformitate cu atributiile din fisa
postului (model prevazut in anexa nr.2), prin raportare la postal detinut, treapta sau gradul
acestuia, cunostintele teoretice si practice si abilitatile necesare i corespund obiectivelor
compartimentului in care îi deslawara activitatea salariatul personal contractual.

(3) Indicatorii de perforrnanta prevazuti la alin. (1) se stabilesc pentru fiecare obiectiv
individual, in conformitate cu nivelul atributiilor titularului postului, prin raportare la cerintele
privind cantitatea i calitatea muncii prestate.

(4) in toate situatiile obiectivele individuale si indicatorii de performanta se aduc la
cunostinta salariatului la inceputul perioadei evaluate de catre seful ierarhic, dovada
comunicarii depunandu-se la Compartimentul Resurse Umane.

(5) Obiectivele individuale si indicatorii de performance: pot fi revizuiti trimestrial sau
on de cite on intervin modificari in activitatea on in structura organizatorica a Primariei
municipiului Slatina. Prevederile alin. (4) se aplica in mod corespunzator.

(6) Criteriile de performanta pentru realizarea componentei referitoare la evaluarea
gradului de indeplinire a criteriilor de performanta, prevkute la art.8 alin.(2) din Legea-cadru
ill-. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile
ulterioare si in contractul individual de munca sunt:

a) cunostinte profesionale i abilitati;
b) calitatea, operativitatea si eficienta activitatilor desfasurate;
c) perfectionarea pregatirii profesionale;
d) capacitatea de a lucra in echipa;
e) comunicare;
f) disciplina;
g) rezistenta la stres i adaptabilitate;
h) capacitatea de asumare a responsabilitatii; '
i) integritate i etica profesionala.
Art.65. (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizeaza in

urmatoarele etape:
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a) completarea raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale de
catre *eful ierarhic;

• b) interviul;
d) aprobarea raportului de evaluare de catre Primarul municipiului Slatina.
(2) Raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale este un document

distinct, denumit in continuare raport de evaluare (model prevAzut in anexa nr.1), in care
§eful ierarhic:

a) propune note pentru fiecare componenta a evaluarii obiectivelor individuale;
b) consemneaza rezultatele deosebite ale salariatului, dificultatile objective

intimpinate de acesta in perioada evaluata i once alte observatii pe care le considera
relevante;

c) propune punctajul final *i calificativul acordat;
d) propune necesitAtile de formare profesionala pentru anul urmator perioadei

evaluate;
e) propune obiectivele individuale pentru anul urmator perioadei evaluate.
(3) Interviul este o discutie intre eful ierahic i salariatul evaluat in cadrul careia se

• aduce la cunoOnta salariatului evaluat continutul raportului de evaluare, se discuta aspectele
cuprinse in acesta, avand ca finalitate semnarea §i datarea raportului, de catre §eful ierarhic
de catre salariatul evaluat.

(4) in cazul in care intre salariatul evaluat §i eful ierarhic existA diferente de opinie
asupra continutului raportului de evaluare se procedeaza astfel:

a) in situatia in care se ajunge la un punct de vedere comun, eful ierarhic poate
modifica raportul de evaluare;

b) in situatia in care nu se ajunge la un punct de vedere comun, salariatul evaluat
consemne,azA comentariile sale in raportul de evaluare, in sectiunea dedicata.

(5) in situatia in care salariatul evaluat refuza sä semneze raportul de evaluare, acest
aspect se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit de catre *eful ierarhic §i semnat de catre
acesta i un martor. Refuzul salariatului evaluat de a semna raportul de evaluare nu impiedica
producerea efectelor juridice ale acestuia.

Art66. (1) Pentru evaluarea gradului §i a modului de atingere a obiectivelor
individuale i pentru evaluarea gradului de indeplinire a criteriilor de performanta, *eful
ierarhic propune note de la 1 la 5. Nota 1 reprezinta nivelul minim de atingere a fiecaruia
dintre obiectivele individuale in raport cu indicatorii de performanta i, respectiv, nivelul
minim apreciat de indeplinire a fiecaruia dintre criteriile de performanta, jar nota 5 reprezinta
nivelul maxim.

(2) Nota final a propusa pentru evaluarea gradului *i a modului de atingere a
obiectivelor individuale reprezinta media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea
fiecar. ui obiectiv individual, inclusiv a celor revizuite, daca s-a impus revizuirea acestora pe
parcursul perioadei evaluate.

(3) Nota finala propusa pentru evaluarea gradului de indeplinire a criteriilor de
performanta reprezinta media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui criteriu
de performanta.

(4) Punctajul final propus al evaluarii performantelor profesionale individuale este
media aritmetica a notelor obtinute pentru obiectivele individuale §i criteriile de performantk.

(5) in urma evaluarii performantelor profesionale individuale, salariatului i se propune
acordarea unuia dintre urmatoarele calificative: foarte bine, bine, satisfacator, nesatisficator.

(6) Propunerea pentru acordarea calificativelor se face pe baza punctajului final propus
al evaluarii performantelor profesionale individuale, dupa cum urmeaza:

a) pentru un punctaj intre 1,00-2,50 se propune calificativul "nesatisfacator";
b) pentru un punctaj intre 2,51-3,50 se propune calificativul "satisfacator";
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c) pentru un punctaj intre 3,51-4,50 se propune calificativul "bine;
d) pentru un punctaj intre 4,51-5,00 se propune calificativul "foarte bine".
Art.67. (1) Raportul de evaluare rezultat in urma interviului se inainteaza Primarului

municipiului Slatina, care aproba raportul asa cum a fost completat de seful ierarhic al
salariatului evaluat sau, dup. caz, cu modificari.

(2) Acordarea calificativelor se face pe baza punctajului final al evaluarii
performantelor profesionale individuale aprobat de Primarul municipiului Slatina.

(3) in urma evaluarii performantelor profesionale individuale, salariatului i se
acordal unul dintre unnatoarele calificative: foarte bine, bine, satisfacator, nesatisfacator.

(4) La finalizarea evaluarii potrivit aim. (1), o copie a raportului de evaluare se
comunica salariatului evaluat.

Art68. - Salariatul personal contractual nemultumit de rezultatul evaluarii
performantelor profesionale individuale se poate adresa instantei de contencios administrativ,
In conditiile legii.

Art.69. (1) Calific,ativele obtinute la evaluarea performantelor profesionale individuale
sunt avute in vedere la:

40 a) promovarea in treapta sau grad;
b) acordarea de prime, in conditiile legii;
c) concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului.
(2) Necesitatile de formare profesionala pentru anul unnator perioadei evaluate,

stabilite in cadrul evaluarii performantelor profesionale individuale ale personalului
contractual, se au in vedere la elaborarea planului de perfectionare profesionala a personalului
contractual prevazut de OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Art.70. - Sunt exceptati de la evaluarea anuala salariatii care ocupa functia de
• debutant.

Art.71. - Prevederile titlului IV nu se aplica administratorul public.

TITLUL V

Dispozitii finale

Art.72. (1) Termenele prevazute in prezentul regulament se calculeaza avandu-se in
vedere inclusiv ziva cand au inceput i ziva când s-au sfarsit.

(2) Termenele stabilite pe ore se calculeaza incepand de la ora afisarii.
(3) Termenul care incepe intr-o zi nelucratoare sau de sarbatoare legala se considera

cà incepe in prima zi de lucru urmatoare.
(4) Termenul care se sfarseste intr-o zi nelucratoare sau de sarbatoare legala se va

prelungi pana la srarsitul primei zile de lucru urrnatoare.
Art.73. — Anexele nr. 1 -2 fac parte integranta din prezentul regulament.
Art.74. — Prezentul regulament intra in vigoare la data aprobarii prin Dispozitie a

Primarului municipiului Slatina.

Director geners 1, $ef birou,

Leonid Augusti OISIU Mihaela Cerasela SBURLIS
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Aprob,
Primar

Primaria municipiului Slatina
Strada M. KogAlniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: officeprimariaslatina.ro site: www.urimariaslatina.ro

RAPORT DE EVALUARE
a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual

Anexa nr.1

PrimAria municipiului Slatina
Serviciul/Biroul/Compartimentul 

Numele i prenumele salariatului evaluat-
Functia• 
Data ultimei promovari• 

Numele i prenumele efului ierarhic-
Functia• 

Perioada evaluatA: de la la 

Programe de formare la care salariatul evaluat a participat in perioada evaluatA:
1 
2 
3 

Obiective in perioada evaluata
% din
timp

Indicatori de
performanta

Realizat
(pondere) 0/0

Nota

1.

2.

3.

4.

5.

Obiective revizuite in perioada evaluatA
% din

timp
Indicatori de
performantd

Realizat
(pondere) 0/0

Nota

1.

2.

3.

4.

5.

Nota final A pentru indeplinirea obiectivelor

Criteriile de performanta utilizate in evaluare Nota Comentarii

cuno§tinte profesionale i abilitati

calitatea, operativitatea i eficienta
activitAtilor desfa§urate
perfectionarea pregatirii profesionale



capacitatea de a lucra in echipd

comunicare

disciplind

rezistentd la stres i adaptabilitate

capacitatea de asumare a responsabilitAtii

perfectionarea pregAtirii profesionale

integritate §i efica profesionald

Nota pentru indeplinirea criteriilor de performantd

Nota finald a evaludrii:
(Nota finald pentru indeplinirea obiectivelor + Nota pentru indeplinirea criteriilor de performantd)/2
Calificativul evaludrii:

Rezultate deosebite:
1 
2 
3 
DificultAti objective intimpinate in perioada evaluatd:
1 
2 
3 
Alte observatii:
1 
2 
3 

Objective pentru urmatoarea perioadd pentru care se face evaluarea:

Obiectivul % din timp Indicatori de performanta Termen de realizare

1.

2.

3.

4.

5.

Programe de instruire recomandate a fi urmarite in urmatoarea perioadd pentru care se va face
evaluarea:
1 
2 
3 

Comentariile salariatului evaluatl:

Numele i prenumele salariatului evaluat• 
Functia• 
Semnatura salariatului evaluat• 
Data-
Numele §i prenumele §efului ierarhic-
Functia•  •
Semnatura §efului ierarhic•  .
Data-

Comentariile salariatului evaluat:2

1 Dacd este cazul.
2 Dacd este cazul.



Primaria municipiului Slatina
Strada M. Kogilniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office(orimariaslatina.ro site: www.orimariaslatina.ro

Anexa nr.2

DENUMIREA AUTORITATIFINSTITUTIEI PUBLICE APROB1:
DIRECTIA/SERVICIUL/BIROUL/COMPARTIMENTUL

FISA POSTULUI
Nr. 

I. Informatii generate privind postul
1. Denumirea postului:

• 2. Nivelul postului — (de conducere/ de executie)
3. Obiectivul/ Obiectivele postului:

Conditii specifice pentru ocuparea postului2)
1. Studii de specialitate
2. Perfectionari (specializar" 03) :
3. Cuno§tinte de operare/programare pe calculator (necesitate §i nivel):
4. Limbi strAine4) :
5. AbilitAti, calitAti si aptitudini necesare coordonare, sinteza, cunoa§terea temeinica a legislatiei in
vigoare, adaptare la situatii deosebite
6. Cerinte specifice5)
7. Competenta managerialA (cuno§tinte de management, calitati §i aptitudini manageriale):
HI. Descrierea sarcinilor ce revin postului:
1.
2.

IV. Resposabilitatile cc revin postului:
1.

• 
2.

V. Sfera relationalA a titularului postului
Sfera relationala a titularului postului
1. Sfera relationala inter=
a) Relatii ierarhice:
- subordonat fata de:
- superior pentru :
b) Re1aii fimctionale:
c) Relatii de control:
d) Relatii de reprezentare:
2. Sfera relationala externa:
a) cu autoritAti §i institutii publice:
b) cu organizatii intemationale:
c) Cu persoane juridice private:
3. Limite de competenta6)
4. Delegarea de atributii i competenta

VI. intocmit deTh
1. Numele i prenumele



2. Functia de conducere
3. Semnatura 
4. Data intocmirii
VII. Luat la cunostinta de catre ocupantul postului
1. Numele i prenumele
2. Semnatura 
3. Data
VIII. ContrasemneazA8):
1. Numele §i prenumele 
2. Functia 
3. Semnatura 
4. Data

1) Se va semna de care Primarul mtmicipiului Slatina.
2) Se va completa Cu informatiile corespunzatoare conditiilor prevazute de lege §i stabilite la nivelul

Primariei municipiului Slatina pentru ocuparea fiinctiei corespunzdtoare.
Dacd este cazul.

4) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" §i "vorbit", dupd cum urmeazd:
"cuno§tinte de bazi", "nivel mediu", "nivel avansat".
5) De exemplu: caldtorii frecvente, delegAri, deta§dri, disponibilitate pentru lucru in program

prelungit in anumite conditii.
6) Limitele libertAtii decizionale de care beneficia7A titularul postului pentru indeplinirea sarcinilor

care Ii revin.
7) Se intocme§te de cdtre conducAtorul compartimentului in care 4i desfd.ward activitatea titularul

postului.
8) Se contrasemneazd de care superiorul ierarhic al persoanei prevAzute la pct.7

2


