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1. Scop
Prezenta procedurd descrie gi stabilegte condi[iile gi modalitdlile de organizare
9i desfigurare
procesului de recrutare gi selecfie a personalului care se incadreazd pe posiuri in afara
organigramei UAV Arad dar in cadrul organigramei aprobate in MySMIS odati-cu depunerea in
format electronic in vederea desfigurdrii de activitili in cadrul proiectelor.
Personalul se incadreazdin lnstitutie, pe posturi [n afara organigramei gi a statului de funcfii
al proiectelor. Angajarea pe posturile in afara organigramei se iace cu scopul de a desfigura
exclusiv activiti[i in cadrul proiectelor, conform prevederilor contractului de finanfare, in limita
posturilor aprobate prin contractul de finanfare gi a sumelor a]ocate. Personalul se angajeazl peste
numirul maxim de posturi aprobat al lnstituliei, din sursd externl sau internS, pe bai6 de contract
individual de muncd pe perioadi determinati, doar pe perioada menlionati in proiect pentru fiecare
post, In conformitate cu HotirArea de Guvern nr.325 I 10.05.2018 pehtru aprobarea Regulamentului
cadru privind stabilirea condiliilor de infiinlare a posturilor in afara organigramei gi a criteriilor pe
baza cdrora se stabilegte procentul de majorare salariali pentru activitalite prestite in proiectele
finanfate de fondurile europene nerambursabile giin concord.anll cu legislajia aplicabild.
. Pentru persoanele din cadrul institufiei care apar nominal- in cererea de finanlare a
proiectelor derulate prin UAV gi care sunt in organigrama proiectului, modul de recrutare / sebblie se
va realiza inainte de depunerea cererii de finanlare din personalul de specialitate avanO
competentele necesare desfiguririi activititilor specifice din cadrul proiectului.
Scopul procedurii este de a asigura angajarea personalului necesar deruldrii activitSlilor
proiectului, prin respectarea cel putin a principiilor transparenfei, tratamentului egal gi nediscriminirii
gi utilizirii eficiente a fondurilor publice.

a

2, Domeniul de aplicare

.

Prezenta proceduri se desfSgoari

3.

Documente de referinti

proiectului.

primard

in domeniul

resurselor umane,

in cadrul activitfifilor

'
3.1. Legislafie
Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
Legea-cadru nr. 15312017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice, cu
modificdrile gi completirile ulterioare;
H'G. nr.: 28612011 Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcliilor contraituale gi a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plStit din fonduri publice.
Ghidul Orientiri privind accesarea finanlSrilor in cadrul Programul Operalional Capital Uman
2014-2020;
HG 32512018 si procedura/metodologia privind angajarea expertilor din afara organigramei.
3.2. Legislalie secundari
SR EN ISO 9001:2015;
SR EN ISO 19011:2011
SR EN ISO 9001:2008;
SR ISO IWA 2:2009 Sisteme de management al calitilii. Linii directoare pentru aplicarea
ISO 9001 in domeniuleducafiei
OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial pentru entitilile
publice
3,3. Alte documente
PS 01 Procedura de sistem privind elaborarea si codificarea procedurilor formalizate ale UAV

.
.
o

o

'
o
.
o
o
o
:
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4. Termeni gi abrevieri
4.1. Defi
Nr.

ale termenilor

Termenul

crt.
1,

Proceduri

2.

Proceduri
opera!ionali

3.

proceduri

Editie

a

unei

Definilia gi/sau daci este cazul, actut care definegte termenu!
Totalitatea pagilor ce trebuie urmali, a me
regulilor de apiicat in vederea executirii activitdtii, atributiei sau sarcinii.

i

Prezentarea formalizatS, in sCiid,
metodelor de lucru stabilite gi a regulilor de aplicat in vederea realiiirii
activitS{ii, cu privire la aspectul procesual.
[.9rrg-initiali sau actualizatd, dupi caz, a unei proceduri, aprobata gi
difuzati.

4.2. Abrevieri ale termenilor
Nr.crt.
Abrevierea
1.

PO

2.
3.

UAV
DAIC
MEN
CA

4.
5.

5.

Termenul abreviat
Proced ura operationali

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
Departamentul de Asigurare Si Imbunititire a Calititii
Ministerul Educaliei Nationale
Consiliul de Administratie

Descrierea procedurii operalionale

5.1. Principii de selectie:
ln vederea selectiei gi recrutirii personalului in afara organigramei, lnstitufia va respecta
urmitoarele principii :
Principiul transparentei, respectiv punerea la dispozifia tuturor candidalilor a aceloragi
informafii referitoare la aplicarea procedurii de recrutare gi seleclie;
Principiul tratamentului egal
nediscriminirii, respectiv aplicarea
mod
nediscriminatoriu a criteriilor de seleclie astfelincdt orice candidat sg aiba ganse egale in
competilia pentru ocuparea posturilor, asigurAndu-se eliminarea oriciror forme de
discriminare;

'
o

o
o

o

gi

in

a

Principiul utilizirii eficiente fondurilor publice, respectiv aplicarea criteriilor
economice in stabilirea salariului personalului;
Principiu.l... asumlrii rispunderii, respectiv determinarea clari
sarcinilor 9i
responsabilitdtilor persoanelor implicate in procesul de recrutare gi seleclie, urmdrindu,se
asigurarea profesionalismului, impa(ialitSlii gi independenlei deciziilor adoptate pe
parcursul derulirii acestui proces.
Prlncipiul respecttrii legalitn$i si a! protecliei datetor cu caracter personal, conform
prevederilor legale in vigoare..

a

5.2. Dispozltii generale:
Ocuparea posturilor se face prin concurs, dupi caz, prin seleclia dosarelor
9i interviu, in
limita posturilor temporar vacante previzute Tn organigrama proiectului
a
prin
sumelor
iprobate
ii
buget.

Posturile temporar vacante existente in organigrama proiectului vor fi scoase la concurs in
raport cu necesitdtile proiectului. Personalului angilat in baza prezentei proceduri i se aplici
tarifele
orare aprobate prin contractul de finanfare.
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5,3. lnl$erea concursului:
ln raport de necesititi, Managerul de proiect intocmegte un referat ,,Formular Anexa f" p1n
care propune conducitorului/Reprezentantului legal ocuparea postului/posturilor temporar vacante gi
initierea concursului pentru ocupare.
Referatultrebuie si cuprindi cel putin urmitoarele:
denumirea functiei temporar vacante;
figa de post corespunzdtoare funcfiei temporar vacante aprobati prin proiect;
bibliografia gi, dacl este cazul, tematica;
tipul probelor de concurs: evaluarea dosarelor 9i interviu;
alte mentiuni referitoare la organizarea concursului sau la conditiile de participare,
daci este cazul.
Dupi aprobarea referatului de citre Reprezentantul legal, Directorul de proiect aplici
procedura de concurs.

o
.
o
o
o

5.4. Condifiide participare la concurs
6.4.1, Condilii generale
.. Poate ocupa un post temporar vacant care face obiectul prezentei proceduri persoana care
indepline$te urmitoarele conditii:
are cetitenia rom6ni gidomiciliul in Rom6nia, sau dupi caz;
curo?9te limba romdni sau o limbi de circulatie internalional5, scris givorbit;
are v6rsta minimi reglementati de prevederile legale;
are capacitate deplini de exerci[iu;
indeplinegte conditiile de studii gi, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;
nu a fost condamnatt definitiv pentru sivArgirea unei infrac[iuni contra umanitdfii,
contra statului ori contra autoritilii, de serviciu sau in legituri cu serviciul, care
impiedici infiptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracliuni
sdvirgite cu intentie, care ar face-o incompatibild cu exercitaiea funcliei, cu exceplia
situafieiin care a intervenit reabilitarea.
5.4,2, Condifii specifice
Condi[iile sp-ecifice pe care trebuie si le indeplineasci persoana care participi la concurs se
stabilesc pe baza figelor de post aprobate in proiect prin contractul de finlntare gi se refer6 Tn
principal la:
Studii;

o
o
.
.
.

'

.
o
.

Experienti;
Abiliteti gi aptitudini specifice postutui.
5,4,3, Dosarul de concurs
Pentru inscrierea la concurs candidalii vor prezenta un dosar de concurs care va conline
urmitoarele documente:
a. cerere de inscriere la concurs adresatd Managerului de proiect legal ,,formular Anexa
nr,2'.
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atesti identitatea, potrivit legii,
dup6 caz;
c. copiile documentelor care si ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atestd
efectuarea unor specializdri, precum gi copiile documentelor care atesti indeplinirea
condifiilor specifice ale postului solicitate in proiect;
d. carnetu.l de muncd sau, dupi caz, adeverinlele care atestd experienfa specifici a
postului solicitati in proiect in copie;

e. curriculum vitae.
Actele previzute la..lit. b)-d) se prezinti in copii insolite de documentele originale in vederea
verific6rii conformititii copiilor cu acestea.
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5,4.3. Publicitatea concursultti
lnstitutia va publica, cu cel putin 10 zib inainte de data stabiliti pentru prima proba a
concursului pentru postul temporar vacant, anuntul privind concursul:
la sediul institufiei;
pe pagina de internet a lnstitufiei, la sectiunea special creatd in acest scop;
Anuntul va cuprinde urmitoarele elemente:
numdrul gi denumirea posturilor pentru care se organizeazl concursul;
documentele solicitate candidalilor pentru intocmirea dosarului de concurs,
locul de depunere a dosarului de concurs gi datele de contact ale persoanei care
asigurd secretariatul comisiei de concurs;
conditiile generale gi specifice previzute Tn figa de post;
tipul probelor de concurs, locul, data gi ora desfdguririi acesteia;
bibliografia gi, dupd caz, tematica;
calendarul de desfdgurare a concursului, respectiv data-limitt pAni la care se pot
depune dosarele de concurs, datele de desfigurare a probelor de concurs, termenele
in care se afigeazi rezultatele pentru fiecare probd, termenele in care se pot depune
9i in care se afigeazi rezultatele contestatiilor, precum gitermenul in care se afigeazd
rezultatele finale.
lnformatiile referitoare la organizarea 9i desfdgurarea concursului se mentin pe pagina de
internet a lnstitutiei p6ni la finalizarea concursului. Publicitatea in cazul modificirii unor aspecte
referitoare la organizarea sau desfigurarea concursului se realizeazl in cel mai scurt timp pe pagina
de internet a UAV.

o
o
o
o
o
.
.
.
o

5.5. Consfifulrea comisiei de concurs gi a comisiei de solulionare a contestalillor
Comisia de concurs gi comisia de solutionare a contesta[iilor are urmitoarea componen!5:
Comisia de concurs
Prof.univ.dr. Lile Ramona
Prof.univ.dr. Popa Alxandru
Prof.univ.dr. Stoica Codruta
Membrii suplean[i:
Conf.univ.dr. Cilan Teodor
Lect.univ,dr. Sanda Grigorie
Lect. univ.dr. Spinu Adina

Comisia de solutionare a contestatiilor
Prof.univ.dr. Roman Alina
Conf.univ.dr. Pantea Mioara
Jurist. Ciurdariu Ovidiu
Membrii suplean[i:
Conf. univ.dr. Ciutini Virgil
Lect,unuiv.dr. Siplican Silviu
Asist,univ.drd. Bilti Raluca

AtAt Comisia de concurs, cAt 9i Comisia de solu[ionare

a contesta[iilor au fiecare in

componenta lor 3 membri + 3 membri supleanti.
Pregedintele Comisiei de concurs, respectiv al Comisiei de solufionare

a eontestaliilor se

desemneazt din rindul membrilor acestora. Secretariatul Comisiei de concurs 9i secretariatul
Comisiei de solutionare a contestatiilor se asiguri, de regulS, de cdtre o persoani din cadrul

Compartimentului SRUS al UAV Arad, acestea neavAnd calitatea de membri.
Secretarul comisiei de concurs este gi secretar al comisiei de solulionare a contestatiilor.
Persoanele desemnate in comisiile de concurs sau de solutionare a contestaliilor trebuie si
indeplineasci urmitoarele condifii:
sd fie absolvent de studii superioare;
si nu se afle in cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese previzute de
lege.
Nu poate fi desemnati in calitatea de membru in Comisia de concurs sau in Comisia de
solu[ionare a contestatiilor persoana care a fost sanclionati disciplinar, iar sanc[iunea aplicatd nu a
fost radiat5, conform legii.

o
o
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Calitatea de membru in Comisia de concurs este incompatibili cu calitatea de membru in
Comisia de solutionare a contestatiilor.
Nu poate fi desemnati in calitatea de membru in comisia de concurs sau in comisia de
solutionare a contestatiilor persoana care se afli in urmitoarele situafii:
are rela{ii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati;
este sot, sotie, rudi sau afin pini la gradul al lV-lea inclusiv cu oricare dintre
candidati;
Membrii Comisiei de concurs sau ai Comisiei de solutionare a contestatiilor au obligalia sd
completeze o declaratie pe proprie rispundere, cel t6ziu la data inceperi concursului ,,tiplzat Anexa
3" prin eare si sesizeze conducdtorului lnstitufieiaparitia oricirei situatii previzute maisus.
In cazul constatirii existenlei uneia dintre situatiile prevdzute mai sus, membrul va fi recuzat
giva fiinlocuit de unul din membrii supleanti desemnati.
Comlsla de concurs are urmitoarele atributii principale:
selecteazi dosarele de concurs ale candida[ilor- probi eliminatorie;
realizeaziinterviul;
noteazi pentru fiecare candidat interviul;
comunicate
transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a
candidafilor;
semneazi procesele-verbale intocmite de secretarul comisiei dupi fiecare etapi de
concurs, precum gi raportulfinal al concursului.
Comisia de solulionare a contestallilorare urmitoarele atribufii principale:
solutioneazd contesta[iile depuse de candidati cu privire la selectia dosarelor gi cu
privire la notarea probei interviului;
transmite secretarului comisiei rezultatele contestaliilor pentru a fi comunicate
candidafilor.
Secretarul comisiilor de concurs 9i de solulionare a contestaliilor are urmitoarele
atributii principale:
primegte dosarele de concurs ale candidalilor, respectiv contestatiile;
convoaci membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de solutionare a
contesta[iilor, la solicitarea pregedintelui comisiei;
intocmegte, redactgazi gi semneazd alituri de comisia de concurs, respectiv comisia
de solu[ionare a contestafiilor, intreaga documentatie privind activitatea specificl a
acesteia, respectiv procesul-verbal al selectiei dosarelor gi raportul concursului;
asigurd afigarea rezultatelor obtinute de candidati la probele concursului, respectiv
rezultatele eventualelor contestatii ;
indeplinegte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfigurare a concursului.
La momentul inregistririi dosarului, numele candidatului va fi anonimizat, prin alocarea unui
COD personalizat, urmAnd ca anun[urile/comunicirile ulterioare si se efectueze prin utilizarea
numlrului personalizat, corespunzitor procesului de anonimizare.

.
.

o
o
o
o
.

fi

.
o

.
.
o

.
o

5.6, lnregtstrarea candldaturilor:
Dosarele candidalilor pentru posturile temporar vacante vor fi depuse la registratura
proiectului sau scanate, la adresa indicati in anunt, In termen de 1 zi lucritoare, Comisia de
concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare.
Membrii comisiei intocmesc o listd de verificare pentru fiecare dosar cu consemnarea
analizei conformititii, valabilititii gi legalititii documentelor depuse conform tipizat ,,Anexa Nr, 4'.
Dupi finalizarea selecliei dosarelor pentru postul temporar vacant se va incheia un procesverbal, care va fi semnat de citre to[i membrii comisiei.
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5.7, Selectia dosarelor de concurs
Rezultatele selectirii dosarelor de inscriere se afigeazi de citre secretarul comisiei de
concurs, cu mentiunea ,,admis" sau ,,respins", la sediul lnstitutiei, in termen de o zi lucrdtoare de la
expirarea termenului de selectie a dosarelor de concurs.
5.8. Suslinerea interuiului

ln cadrul interviului se testeazi abilitilile, aptitudinile 9i motivalia candidatilor. Proba
interviului poate fi sustinuti doar de citre acei candida[i declara[i admigi dup5 evaluarea dosarelor.
Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
abilitdti gi cunogtinte impuse de functie;
capacitatea de analizi gi sintez6;
motivatiacandidatului;
comportamentulin situafiile de crizS;
initiativi 9i creativitate.
Pentru posturile de conducere planulde interviu include gi elemente referitoare la:
capacitatea de a lua decizii gi de a evalua impactul acestora;
exercitarea controlului decizional;
capacitatea manageriald.
lnterviul se sus(ine in termen de 2 zile lucritoare de la data afigirii rezultatelor dupi proba
evaluirii dosarelor.
Data gi ora susfinerii interviului se afigeazi odatl cu rezultatele la proba evaludrii dosarelor.
Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa intrebiri candidatului. Nu se pot adresa
intrebiri referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicalS, religie, etnie, starea
material5, originea sociali sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
Intrebirile gi rispunsurile la interviu se consemneazd in scris in anexd la raportul final al
concursului, intocmiti de secretarul comisiei de concurs gi se semneazd de membrii acesteia gi de
candidat.

o
.
o
o
.
.
o
.

5.9, Notarea probelor gl comunicarea rezultatelor
Pentru probele concursului punctajele se stabilesc dupd cum urmeazi:
Pentru interviu punctajuleste de maximum 100 de puncte.
Sunt declarati admigi la interviu candidalii care au obtinut:
minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcfiilor de
executie;
minimum 70 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcliilor de
conducere.
Punctajul final al concursului, in ordine descrescdtoare, vor fi inscrise intr-un centralizator
nominal, in care se va mentiona pentru fiecare candidat punctajul obtinut la fiecare dintre proba
interviului. Centralizatorul nominal se semneazd pe fiecare pagini de fiecare dintre membrii comisiei
de concurs.
Comunicarea rezultatelor la proba interviului se face prin specificarea punctajului final al
fiecdrui candidat gi a mentiunii admis sau respins, prin afigare la sediul gi pe pagina de internet a
lnstitutiei Tn termen de maximum o zi lucritoare de la data finalizirii probei, utilizSnd sistemul de
anonimizare.
Se consideri admis la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant candidatul care
a obtinut cel mai mare. punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelagi post, cu conditia ca
acegtia sd fi obtinut punctajul minim necesar.
La punctaje egale, candidatii aflafi in aceasti situatie vor fi invita[i la un nou interviu,
organizat In maxim 1 zi lucritoare, in urma ciruia comisia de concurs va decide asupra candidatului
c6gtigdtor.
Rezultatele finale ale concursului se consemneazd in raportulfinal al concursului.

o
o
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0, Sol uli onarea contestati il or :
Dupi afigarea rezultatelor obtinute la seleclia dosarelor, candidatii nemultumi[i pot depune
contestatie [n termen de cel mult o zi lucritoare de la data afigirii rezultatului selecliei dosarelor,
sub sanctiunea deciderii din acest drept.
ln situatia contestatiilor formulate fati de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare
a contestatiilor va verifica indeplinirea de citre candidatul contestatar a condiliilor pentru participare
la concurs in termen de maximum o zi lucrdtoare de la expirarea termenului de depunere a
5,

1

contestatiilor.
Comunicarea rezultatelor la contesta[iile depuse se face prin afigare la sediul lnstitutiei,
precum gi pe pagina de internet a acesteia, imediat dupi solutionarea contestafiilor, respectdnd
sistemul anonimizdrii.
Rezultatele finale se afigeazi la sediul lnstituliei, precum gi pe pagina de internet a acesteia,
dupi caz, in termen de maximum o zi lucritoare de la expirarea termenului de solufionare a
contestatiilor, prin specificarea punctajuluifinal alfiecdrui candidat 9i a menfiunii admis sau respins.

5,11. Prezentarea la post
Candidafii declarati admigi la concursul de ocupare a unui post temporar vacant care face
obiectul prezentei proceduri sunt obligafi si se prezinte la post in funclie de activitdtile din proiect.
ln cazul admiterii la concursul pentru ocuparea postului, contractul de munci se incheie pe
perioadi detbrminati, specificatd Tn contractul de finantare pentru postul respectiv, in cazul
neprezentirii la post la solicitarea managerului de proiect, postul este declarat temporar vacant,
urmAnd si se comunice candidatului care a obtinut punctajul final imediat inferior posibilitatea de a
ocupa postul respectiv.

asig

6. Responsabiitili
Elaborarea, verificarea, avizarea, aprobarea gi implementarea prezentei proceduri este
u rati de citre u rm dtoarele persoa ne/com parti mente responsabi le :
Elaborare - Departamentul Relalii lnternalionale, Programe gi Proiecte
Avizare - Rector
Aprobare - Consiliul de Administralie/Senatul UAV Arad
Aplicare - Toate proiectele de finanfare din cadrul UAV Arad

7. Anexe
Anexa 1 - formular
Anexa 2 - formular
Anexa 3 * formular
Anexa 4 - formular

ilor si a reviziilor in cadrul

8.

Edi[ia/ revizia in
cadrul editiei
Editia

F.PO.10.01 Referat scoatere la concurs post
F.PO.10.02 Cerere inscriere la concurs
F.PO.10.03 Declara{ie de incompatibilitate
F.PO.10.04 Analizd conlinut dosar de inscriere la concurs

I

Gomponenta

lor

Revizuiti

Modalitatea
reviziei

X

Elaborare

Data de la care se aplici
prevederile edifiei sau

revizieieditiei
05.12.2018
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9. Lista cuprizand persoanele
Scopul difuzarii
Arhivare

Evidenti

a

Structuri/
Compartiment

R,

scanati

SRUS

10. Dispozifii finale

Revizia: 0
Ex. nr.
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Departamentul

Modalitatea de difuzare

Exemplar original, semnat

DAIC

Copia

lnformare 9i Aplicare

I

la care se difuzeazi editia I a PO.l0.

Ex. nr.
1

Edi{ia:

GOD:
PO. 10

gi

gtampilat
si Posta electronictr
Posta electronicd
Pogta electronici
Relalii

lnternalionale, Programe
si Proiecte

Prezenta proceduri operalionali a fost aprobati prin HotirArea Senatului
05J2.2018 gi intrd in vigoare incepind cu data. 05.12.2018.
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Anexa

1

APROBAT

REFERAT
Subsemnatul
desemnat, avAnd in vedere activititile din cadrul proiectului

in

calitate de Manager de proiect

Cod MySmis
Vi solicit aprobarea scoaterii la concurs a posturilor urmdtoare:
Denumire post
cod COR
Denumire post
cod COR
Denumire post
cod COR
Denumire post
cod COR
Denumire post
cod COR
Denumire post
cod COR

Anexim prezentei:

.
o

figele de post corespunzitoare funcfiilor

bibliografiaanexati;

intocmit,
Manager de proiect
Viz5, juridic

PROCEDU RA OPERATIONALA

interni de recrutare giselecfie

a

personalului incadrat in afara
organigramei pentru activitatea
prestat{ in proiecte finanlate din
fonduri europene nerambursabile

Universitatea
Vlaicu" din Arad

coD:

Editia:

I

PO. 10
Revizia: 0
Ex. nr.
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Anexa

2

CERERE IruSCNITNE LA CONGURS
Domnule/Doamnd Manager proiect
Subsemnatul(a)
posesor al Cl cu seria
nr.
CNP
domiciliul in localitatea
nr.
str.
ap.
sector/jude!
Vi aduc la cunogtin[5 faptul am depus documentele enumerate mai
participirii la concursul pentru ocuparea postului in cadrul proiectului

_,

sc._,

_,

ci

cu
bt.

jos in vederea

cod MySMIS
Anexez prezentei:
copia actului de identitate sau orice alt document care atesti identitatea, potrivit legii,

.
.

o
o
.

dupi

caz;

copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor Si ale altor acte care atestd
efectuarea unor specializdri, precum gi copiile documentelor care atesti indeplinirea
conditiilor specifice ale postului solicitate in proiect;
carnetul de munci sau, dupd caz, adeverinlele care atestd experienfa specifice a
postului solicitati in proiect, in copie;

curriculum vitae;
declaratie de eligibilitate conf. HG 42712015.
Toate documentele in copie sunt certificate pe proprie rispundere - conform cu originalul de
citre secretarul comisiei.
Data:
Nume gi prenume:
Semnitura:

_
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interni de recrutare 9i selectie

a
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ANEXA LA CERERE INSCRIERE LA CONCURS

DEGLARATIE

Subsemnatul(a)

posesor al Cl cu seria
domiciliul in localitatea

_

sG._, ap._,

_,

CNP

nr.
str,

cu
nr.

bl,

sector/jude[
cunosc6nd faptul ci falsul in declaratii se pedepsegte conform Codului Penal art. 326 In calitate de
participant la concursul pentru ocuparea unui post conform cererii declar urmetoarele :
Sunt cetitean romAn cu domiciliul in Rominia, sau dupi caz;
Nu am fost condamnat(i) definitiv pentru sivArgirea unei infrac[iuni contra umanitdtii, contra
statului ori contra autorititii, de serviciu sau in leglturi cu serviciul, care impiedict
infdptuirea justifiei, de falrs ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni sdv6rgite cu
intentie care m-ar face incompatibil(i) cu exercitarea funcfiei in conditiile promovdrii
examenului;
Am fost condamnat(t) definitiv pentru sivArgirea unei infractiuni contra umaniti[ii, contra
statului ori contra autoritSfii, de serviciu sau in legituri cu serviciul, care impiedici
infiptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni sdvdrgite cu
intentie care m-ar face incompatibil(i) cu exercitarea func[iei in conditiile promovdrii
examenului dar a intervenit reabilitarea mea.

tr
tr

tr

_

Data:
Nume gi prenume:
Semnitura:

PROCEDURA OPERATTONALA

Vlaicu" din Arad

internd de recrutare 9i selecfie a
personalului tncadrat in afara
organigramei pentru activitatea
prestati in proiecte finanfate din
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Anexa

3

DECLARATTE DE tNCOMPAT!BtLITATE
pentru membrii Gomisie de concurs gi
membrii Gomisie de solutionare contestatii
Subsemnatul(a)

posesor al Cl cu seria
domiciliul in localitatea

_,

_

sc._, ap._,

CNP

nr.

str,

cu
nr.

bt.

sector/judet
cunoscAnd faptul ci falsul in declarafii se pedepsegte conform Codului Penal Art.326 , membru in:
Comisia de examen / Comsia de solufionare a contesta[iilor, privind concursul pentru ocuparea
posturilor din cadrul proiectului

cod MySMIS

_,

declar urmitoarele:

Dupi analizarea dosarelor depuse de candidati NU MA AFLU iN NICIUNA

DTNTRE

SITUATIILE STIPULATE DE H,9. 4?7/2015 art. 9 /c ). art.11 ca fiind in incompatibilitate sau conflict
de interese, respectiv:
sot, sotie, rudi sau afin pAni la gradul al lV-lea inclusiv cu oricare dintre candida[i;
nu am relatii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati.
Mi angajez si anunf managerul de proiect cu maximl celeritate despre aparitia oricdrei
situafii dintre cele previzute la art. 10 gi art. 11 ale H.G. nr. 42712015 9i mi voi abline de la
participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concurs cu propunerea Tnlocuirii mele,
Am inteles cd exercitarea calitdtii de membru al Comisiei de concurs/ Comisiei de contestatii
reprezinti atribulie de serviciu gi nu este remunerati suplimentar.

1
o

Data:

Nume gi prenume:
Semnitura:

PROCEDURA OPERATIONALA

interni de recrutare gi selecfie

personalului incadrat in afara
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Universitatea
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Anexa 4

ANALTZA CONTTNUT DOSAR DE INSGRTERE LA CONCURS

Nume candidat:
Postul pentru care candideazl
DOCUMENTE VERIFICATE :
cererea TIP cu menlionarea postului pentru care doregte sd concureze; Da n /Nu n
copia actului de identitate sau orice alt document care atesti identitatea, potrivit legii, dupl
Da n /Nu a
gi
copii ale documentelor care si ateste nivelul studiilor ale altor acte care atestd efeetuarea
unor specializiri, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinirea conditiilor specifice
ale postului solicitate in proiect;
Dar/Nun
copii dupi carnetul de munci gi / sau adeverinle care atestd experienta specifici a postului
solicitati in proiect.
Dan/Nun

.
.
cazi
.
.

Criterii
indepli
nite
(DA)

Criterii
neindeplinit
e

Analiza
Dosar

(NU)

Nume
preunu
me

Semndt
ura

Functie in
comisie

ADMIS n /
RESPINS r

Membru

ADMIS n /
RESPINS r

Membru 2

ADMIS n /
RESPINS n

Pregedinte

1

Secretar

DATA

