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D I S P O Z I T I E
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea examenului pentru

functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dambovita ale
caror functii au fost supuse reorganixarii potrivit prevederilor Hotararii Consiliului Judetean

Dambovita nr. 276/21.12.2020

Presedintele Consiliului Judetean
Avand in vedere:

prevederile Hotararii Consiliului Judetean Dambovita nr. 276/21.12.2020 privind
reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dambovita s,i aprobarea
organ.igramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si fXmctionare;

- prevederile art. 518 si art. 519 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si cornpletarile ulterioare;
dispozitiile art. 17 alin. (1) lit. f) §i art. 18 din Regulamentul de organizare si
functionare al Consiliului Judetean Dambovita;
prevederile art. 191 alin. (1) lit. f) si art. 199 din Ordonanta de urgenta a Guvernului
Romaniei nr. 57/2019 privind Codul admini strati v, cu modificarile si cornpletarile
ulterioare;

In temeiul art. 196 alin. (1) lit "b" din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

,XL.

Art.l. — Se aproba Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului pentru
functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dambovita ale caror
functii au fost supuse reorganizarii potrivit prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Dambovita
nr. 276/21.12.2020, conform anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. .— Prezenta dispozi^ie va fi adusa la indeplinire de catre toate compartimentele
func^ionale ale Consiliului Jude^ean Dambovita, Biroul managementul resurselor umane.,
monitorizarea functiilor publice si Serviciul administrate publica, secretariat si relatii cu publicul
pentru comunicare.
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Anexa la Dispozitia nr.

METODOLOGIE
privind organizarea si desfasurarea examenului pentru functionarii publici din cadrul aparatului

de specialitate al Consiliului Judctean Dambovita ale caror functi i au fost supuse reorganizarii
potrivit prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Dambovita nr. 276/21.12.2020

A. Prevederi generate
Art. 1.
(1) Prezenta metodologie reglementeaza modul de organizare si desfasurare a examenului prevazut la
art. 518 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. cu
modificari le si completarile ulterioare, organizat In vederea selectaril functionarilor public! care vor fi
numiti Tn conformitate cu prevederile art. 518 a l in . (1) si care Tndeplinesc conditiile impuse de art. 518
alin. (2) din acelasi act normativ, pentru situa|ia Tn care Tn urma reorganizarii structuriior din cadrul
aparatului de specialitate al Consi l iu lui Jude;ean Dambovita, Tn compartimentele rezuitate exista mai
multf funcponarii publici decat posturi alocate.
(2) In situajia m care Tn cadrul unei structuri din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Jud'e{ean Dambovita exista "un numar mai mare de funcponari publ ic i care Tndeplinesc criterii le
prevazute la art. 518 alin. (l)-(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ. cu modificarile si completarile ulterioare, numirea Tn noi le functii publice se va face
pentru functionarii publici declarati adrnisi Tn urrna examenului organizat Tn condit i i le art. 518 alin. (3)
din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Examenul are la baza urmatoarele principii: competent profesionala, competi^ia. egalitatea de
sanse, profesionalismul si transparent.

B. Procedura de organizare si desfa^urare a examenului
Art 2.
(1) In vederea participarii la examenuj pentru numirea Tn noile functii, functionarii publici carora le
sunt aplicabile dispozi^iile art. 518 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificarile si completarile
ulterioare, vor fi notificaji Tn scris de catre Biroul managementul resurselor urnane, monitorizarea
functi i lor publice.
(2) Notificarea va contine informatii cu privire la modificarile intervenite la nivelul structurii,
dispozitiile legale aplicabile si la examenul care se va organiza Tn vederea numirii .
(3) Persoanelor care au fost notificate cu privire la participarea la examenul organizat Tn vederea
numirii pe noile functii publice Tn cadrul compartimentelor rezuitate Tn urma reorganizarii 5! care nu se
prezinta la examen li se vor aplica dispozitiile art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (3) - (10) din O.U.G. nr.
57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3.
Data sustinerii examenului va fi adusa la cunostinta angajaplor prin intermediul unui anun£ publicat la
sediul si pe site-ul institutiei: w\v\v.cjd.ro — sectiunea Jnformafii utile - subsec^iunea Concursitri.

Art. 4.
In vederea ocuparii posturilor alocate fiecarei structuri, la examenul organizat Tn conditiile prezentei
metodologii pot participa numai funcponarii publici din cadrul structurii respective si care si-au
exprimat oppuneaTn termenul prevazut la an. 5 al in . (5), cu respectarea urmatoarelor criterii prevazute
la art. 5 18 alin. (2) din Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) categoria, clasa si gradul profesional al funcponarului public;
b) Tndepl in i rea condi;iilor specifice stabilite pentru functia publica;
c) sa fi desfasurat activitap similare.



Art. 5.
(1) Examenul prevazut la art. 1 constain 2 etape succesive, dupacum urmeaza:
a) selecpa cererilor de inscriere:
b) proba scrisa.
(2)Anuntul privind examenul va confine urmatoarele informatii: posturile pcntru care se organizeaza
examenul, structura organizatorica d in care fac parte} data si ora desfasurarii, iocul de desfasurare,
modalitatea de organizare 51 desfasurare a acestuia, condipile de participare, bibliografia si tematica
examenului, dupa caz. precum §i alte date necesare desfasurarii examenului.
(3)Anuntul privind examenul se afiseaza la sediul institute! §i se posteaza pe site-ul instHutiei:
www.cjd.ro — sectiunea Informatii u t i l e - subsec^iunea Concursuri, concomkent cu afisarea anun tu lu i ,
CLI eel putin 5 zile lucratoare inainte de data stabilita pentm desfasurarea probei scrise.
(4)In cazul Tn care, din motive obiective, nu se pot respecta data, ora si Iocul desfasurarii examenului,
modificarile intervenite vor fi aduse la cunostin^a func^ionarilor public! prin aceleasi mijloace de
publicitate folosite anterior si prevazute la art. 3.
(5)ln vederea participarii la examen, in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea anunnjlui, candida^il
depun la secretarul comlsiei de examen, o cerere de mscriere la examen, conform modelului anexat.
(6)Examenul se organizeaza doar m cazul m care s-au inscris si se prezinta mai multi func^ionari
public! decat posturi alocate structurii respective.
(7)Personalului, care nu si-a depus cerere de mscriere la examen, nu s-a prezentat la examen sau care nu a
promovat examenul organizat conform prezentei metodologii, i seacordapreaviz, confomi prevederilor legale.

Art. 6.
( l ) I n vederea organizarii si desfasurarii examenului prevazut la art.l prin Dispozi^ia Presedintelui
C o n s i l i u l u i Jude^ean Dambovita cu minim 5 zile lucratoare mainte de data programata pentru
desfasurarea examenului se constituie comisii de examen, alcatuite din cate 3 membri, pentru fiecare
structura Tn parte, respectiv o comisie de solu^ionare acontestatnlor alcatuita din 3 membri.
(2) Membrii comisillor de examen, respectiv comisiilor de solu'^ionare a contestatiilor sunt func^ionari
public!.
(3) Presedintele fiecarei comisii de examen si al comisiei de solutionare a contesta^iilor se desemneaza
din randul membrilor prin actul administrativ de constituire.
(4) Fiecare comisie de examen, respectiv comisie de solu^ionare a contesta^iilor are un secretar, numl t
prin actul prevazut la a l i n . (1).
(5) Se vor constitui comisii de examen distincte pentru fiecare structura.

Art. 7.
(1) Nu poate fi desemnata membru in comisia de examen sau in comisia de solutionare a contestatiilor
persoana care se afla in urmatoarele cazuri de conflict de interese:

a) are relajii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candida^i sau interesele patrimoniale ale sale
ori ale so^ulul sau sotiei pot afecta impar^ialitatea si obiectivitatea evaluarii;

b) este sot, sotfe, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre Candida^! ori cu un
alt mernbru al comisiei de examen sau al comisiei de solutionare a contestatiilor.

(2) Nu poate fi desemnata membru m comisia de examen sau in comisia de solutionare a contestapilor
persoana care a fost sanctionata disciplinar, daca sanc^iunea aplicata nu a fost radiata, conform legii.
(3) Calitatea de membru in comisia de examen este incompatibila cu calitatea de membru in comisia de
solutionare a contestatiilor.

Art. 8.
(1) Situa^iile de incompatibilitate, precum si situa^iile de conflict de interese prevazute la art. 7 se
sesizeaza de persoana in cauza, de oricare dintre Candida^! sau de oricc alta persoana interesata, in orice
moment al organizarii si desfasurarii examenului.
(2) Membrii comisiilor de examen sau ai comisiilor de solutionare a contestatiilor au obligatia sa
informeze, in scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat cu privire la orice conflict de interese
care a inlervenit sau ar putea interveni. In aceste cazuri, membrii comisiilor au obligatia sa se abtina de



la participarea ori de la luarea vreunei decizii cu privire la examenul Tn cadrul caruia a intervenit
conflictul de interese.
(3) In cazul constataril existenjei unei situapi de incompatibilitate sau conflict de interese, actul de
desemnare a membrilor comisiilor se rnodifica in mod corespunzator, Tn termen de eel mult o zi
lucratoare de la data constatarii, prin inlocuirea membrului aflat in respectiva situate.
(4) In cazul Tn care situa^ia de incompatibilitate sau conflictul de interese se constata ulterior
desfasurarii uneia dintre etapele examenului. rezultatul probei ori probelor desfasuratc se recalculeaza
prin eliminarea evaluarii membrului aflat Tn situate de incompatibilitate sau conflict de interese., sub
rezerva asigurarii validitapi evaluarii a eel pujin doua treimi din numarul membrilor comisiei de
examen.
(5) In situatia Tn care nu este asigurata validitatea evaluarii a eel pu^in doua treimi din numarul
membrilor comisiei de examen, procedura de organizare sj desfasurare a examenului se reia.

Art. 9.
(1) Comisia de examen are urmatoarele atributii principale:

a) selecteaza cererile de Tnscriere ale candidafilor;
b) stabileste subiectele pentru proba scrisa;
c) stabileste baremul de notare, noteaza proba scrisa pentru top Candida;!!;
d)transmite, secretarului comisiei rezultatele selec^iei cererilor de Tnscriere si ale probei scrise, cu
punctajele obtinute si cu men^iunea admis/respins, pentru a fi comunicate candida^ilor prin afisare,

(2) Comisia de solutionare a contestatiilor au urmatoarele atr ibuti i principale:
a) solutioneaza contestatiile depuse de candida^i cu privire la seleqia cererilor de Tnscriere;
b) solutjoneaza contesta|iile depuse de Candida^! cu privire la notarea probei scrise;
c) transmite secretarului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidat.ilor.

(3) Secretarul comisiei de examen are urmatoarele atributii principale:
a) centralizeaza si primeste cererile de Tnscriere la examen;
b) convoaca membrii comisiei de examen:
c) Tntocmeste, redacteaza §i serrineaza alaturi de comisia de examen, Tntreaga documentatie privind

activitatea speciflca a acesteia;
d) asigura afi$area rezultatelor selec^iei cererilor de Tnscriere §i ale probei scrise, la sediul si pe site-ul

institu|iei: wuav.cjd.ro — sectiunea Informaju iitile - subsec^iunea Concursuri;
e) Tndepline^te orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a examenului.

(4) Secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atribupi principale:
a) convoaca membrii comisiei de solutionare a contestatiilor;
b^ntocmeste, redacteaza si semneaza alaturi de comisia de soluponare a contestapilor, Tntreaga

documentape privind activitatea specifics a acesteia;
c) asigura transmiterea rezultatelor contestatiilor candidatilor, prin afisarea acestora la sediul §i pe

site-u! institutiei: www.cjd.ro — sectiunea Informalii ulile - subsec^iunea Concitrsiin\e orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a examenului.

(5) In Tndeplinirea atributiilor prevazute la alin. (l)-(4), membrii comisiei de exarnen, ai comisiei de
solutionare a contestatiilor, precum si persoanele care asigura secretariatul acestor comisii au obligapa
de a respecta confidentialitatea datelor cu caracter personal, potrivit legii.

Art.. 10.
(1) In vederea participarii la examen, candi'dapi depun cererea prevazuta la art. 5, alin. (5); al care!
model este anexata prezentei metodologii.
(2) In termen de maximum o zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a cererilor de Tnscriere.
comisiile de examen au obliga^a de a selecta cererile de Tnscriere pe baza TndepHniri i condipilor de
participare la examen. Se Tntocmeste un proces-verbal privind selectia cererilor, semnat de membrii si
secretarul comisiei de examen.
(3) Rezultatele selectarii cererilor de Tnscriere se afiseaza de catre secretarul comisiei de examen. cu
mentiunea "admis"/"respins", Tnson'ta de motivul respingerii, la sediul ^i pe site-ill institupei, in
termenul prevazut la alin. (2).



(4) In termen de eel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor seiectjei cererilor de Tnscriere, candidatul
poate depuneeventuale contestau'i laBiroul managementul resurselor umane, monitorizarea functiilor publice.
(5) Contestatiile se solu^ioneaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor Tn eel mult o zi
lucratoare de la expirarea termenului de depunere a acestora. Se mtocmes.te un proces-verbal privind
solutionarea contestapilor, semnat de membrii si secretarul comisiei de solutionare a contestation

Art. 11.
(1) Pentru proba scrisa, punctajul este de maximum 100 de puncte.
(2) Sunt declara^i admisi la proba scrisa, candida^ii care au obtJnut minimum 50 de puncte.

Art. 12.
(1) Proba scrisa se sus^ine de catre candida^ii ale caror cereri de mscriere au fost declarate admise.
(2) Proba scrisa constam redactarea unei lucrari scrise sl/sau Tn rezolvarea unorteste-grila.
(3) In cadrul probei scrise se testeaza cunostini;ele teoretice necesare ocuparii funcpei publice pentru
care se organizeaza examenul.

Art. 13.
(1) Comisia de examen se va Tntruni la data anuntata pentru proba scrisa m vederea stabilirii
subiectelor, astfel meat sa reflecte capacitatea de analiza si sinteza a candidatilor,.m concordanja cu
nivelul si specificul functiilor publice pentru care se organizeaza examenul.
(2) Fiecare membrii al comisiei de examen propune eel pupn 3 subiecte. Pe baza propunerilor
membrilor comisiei de examen sunt astfel mtocmite minimum doua seturi de subiecte care vor fi
prezentate candida^ilor.
(3) Membrii comisiei de examen raspund individual pentru asigurarea confidentalita^ii subiectelor
propuse.
(4) Seturile de subiecte se semneaza de catre to{i membrii comisiei de exarnen si se inchid m plicuri
sigilate, purtand stampila institute!.
(5) Comisia de examen stabileste punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunica odata cu
subiectete.
(6) Pana la ora stabilita pentru terminarea probei scrise a examenulul, membrii co.misiei de examen au
obliga^ia de a stabili baremul detaliat de corectare a subiectelor. Acesta se afiseaza la locul desfa.surarii
exarnenului, anterior corectarii lucrarilor.

Art. 14.
(1) Durata probei scrise se stabileste de comisia de examen in func^ie de gradul de dificultate si
complexitate al subiectelor, fara a depasj trei ore.
(2) La ora stabilita pentru mceperea probei scrise, comisia de examen prezinta candida^ilor seturile de
subiecte si invita un candidat sa extraga un plic cu subiectele de examen.
(3) Candidatul care a extras plicul cu subiectele tl inmaneaza presedintelui comisiei de examen, care 71
deschide si comunica subiectele candida^ilor participant la examen.
(4) Dupa mceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul in sala de examen a candidal,ilor care
mtarzie sau al oricare! alte persoane, Tn afara membrilor comisiei de examen, precum si a persoanelor
care asigura secretariatul comisiei de examen, respectiv supravegherea desfa§urarii probei.
(5) In mcaperea in care are loc proba scrisa., pe toata perioada derularii acesteia, inclusiv a
formalitaplor prealabile si a celor ulterioare finalizarii probei, candida^ilor nu le este permisa detinerea
sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la
di stanza.
(6) Nerespectarea dispozi^iilor prevazute la alin. (4) si (5) atrage eliminarea candidatului din proba de
examen. Daca se constata mcalcarea acestor dispozi^ii, comisia de examen elimina candidatul din sala,
Tnscrie pe lucrare men^iunea "anulat" si consemneaza cele mtamplate In Raportul final.
(7) Sub sanc^iunea anulari i lucrarilor scrise, acestea se redacteaza doar pe seturile de hartie asigurate de
secretarul comisiei de examen, purtand pe fiecare fi la s.tampila institute!. Dupa tnscrierea de catre



candidat a numelui si a prenumelui in col^ul din dreapta a primei file, acesta se lipeste astfel meat
dateleTnscrise sa nu poata fi identificate si se aplica stampila institutiei.
(8) La finalizarea lucrarii ori la expirarea t impulu i alocat probci scrise, candidatul are obliga^ia de a
preda comisiei de examen lucrarea scrisa si de a semna borderoul special mtocmit Tn accst sens.

Art. 15.
(1) Anterior Tnceperii corectarii lucrarilor la proba scrisa, fiecare lucrare va fi numerotata.
(2) Lucrariie de la proba scrisa se corecteaza sigilate, In termen de 24 de ore de la finalizarea probei.
(3) Punctajele se acorda de catre fiecare membru al comisiei de examen, pentru fiecare lucrare scrisa si
se noteaza Tn borderoul de notare. Acordarea punctajului final pentru proba scrisa se face pe baza
mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examen.
(4) Lucrariie care prezinta insemnari Tn scopul identificarii candidaplor se anuleaza si nu se mai
corecteaza. Mentiunea "anulat" se Tnscrie at at pe lucrare, cat si pe borderoul de notare si pe
centralizatorul nominal, consemnandu-se aceasta Tn raportul final al exarnenului.
(5) In situatia Tn care pentru o lucrare se Tnregistreaza diferen^e mai mari de 10 puncte Tntre punctajele
acordate de membrii comisiei de examen, lucrarea se recorecteaza de catre toti membrii acesteia.
Proccdura recorectarii se reia or! de cate ori se constata ca exista diferente mai mari de 10 puncte Tntre
punctajele acordate de membrii comisiei de examen.
(.6) Se interzice desigilarea lucrarilor anterior recorectarii in condipile prevazute la aim. (5).
(7) Lucrariie sense se desigileaza dupa acordarea punctajelor finale la proba scrisa.
(S) Proba scrisa se noteaza de la 0 la 100 de puncte.

Art. 16.
(1) Punctajele obtinute de fiecare dintre candidap cu memlunea "admis" ori "respins" la proba scrisa se
afiseaza Tn eel mult 24 de ore de la finalizarea probei, la sediul si pe site-ul institute!: www.cjd.ro —
sectiunea Informal fi utite - subsec^iunea Concursuri.
(2) In tennen de eel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor. candidatul poate depune eventuale
contesta|ii la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea functiilor publice. Contesta^iile se
solutioneaza de catre comisia de contestant Tn eel mult o zi lucratoare de la expirarea termenului de
depunere a acestora.
(3) Comunicarea rezultatelor finale ale exarnenului, cu mentfunea "admis" sau "respins", Tn ordinea descrescatoare
a punctajeior obtinute., dar nu mai putin de 50 de puncte, Tn limita posturilor pentru care s-a organizat examenul, se
face Tn termen de maximum doua zile lucratoare de la data sus^inerii examenului, prin afisare la sediul si pe site-ul
institutiei: www.cjd.ro—sec^iunea Infbrmaffi utile - subsec^iunea Concurswi.
(4) Departajarea se va face Tn funcjie de punctajul obtinut.
(5) In cazul ob^inerii de punctaje egale pentru aceeasi funcpe publica din cadrul aceleiasi structuri,
departajarea se va face prin luarea Tn considerare a notei finale obtinute la ult ima evaluare a
performantelor profesionale individuale.
(6) Se considers admis la examen candidatul care a otyinut eel mai mare punctaj, potrivit prevederilor
prezentei metodologii.

Art. 17.
(1) Comisia de solu^ionare a contestatiilor va admite contestatia pentru proba scrisa, modificand
punctajul contestat, acordat de comisia de examen, Tn situatja Tn care constata ca punctajele nu au fost
acordate potrivit baremului sau exista o diferen^a de eel pu^in 10 puncte Tntre punctajele acordate de
comisia de examen si comisia de soluponare a contestatiilor.
(2) Contestatia va fi respinsa in urmatoarele situajii:

a) punctajele au fost acordate potrivit barernului si raspunsurilor din lucrarea scrisa;
b) Tntre punctajul acordat de comisia de examen si eel acordat de comisia de soluponare a
contestapilor nu este o diferem;a mai mare de 10 puncte.



C.Prevederi finale
Art. 18.
(1) La finalizarea examenului, respect!v la expirarea termenului de depunere a contestatiilor ori de
soluponare a acestora se mtocmeste un raport final privind desfasurarea examenului si rezultatele
objinute de Candida^!, care se semneaza de membrii comisiei de examen si de secretarul acesteia.
(2) La raportul final privind desfasurarea examenului se anexeaza rezultatele probei scrise, si dupa caz,
rezultatele contesta^iilor depuse.

Art. 19.
In situa^ia in care termenele prevazute in prezenta metodologie expira in zile nelucratoare, acestea se
prelungesc pana la fmalul prime! zile lucratoare care urmeaza.

Art. 20.
(1) Pentru functfonarii publici care nu se inscriu la examen, nu se prezinta la examen sau mi
promoveaza examenul, se va urma procedura legala de eliberare din func^ia publica, conform
prevederilor art. 519 alin, (1) lit c) si a l in . (3) - (10), art. 528 si art. 533 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrate, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru funcfionarii publici declara|i "admis" la examen, se emite actul administrativ de numire Tn
noua func^ie publica, potrivit art. 518 alin. (4), art. 528 ?! art. 529 din Ordonanta de Urgen^a a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codu! administrat iv, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 21.
Prevederile prezentei metodologi! se aplica corespunzator si pentru func^ionarii publici care intra sub
incidenta art. 519 din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 22. Examenul se organizeaza cu respectarea:
a) masurilor pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 51 cu asigurarea

conditiilor de securitate si sanatate in munca;
b) drepturilor personalului in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal.

Art. 23.
Prezentul regulament se va afisa la sediul 5! pe site-ul institutfe-i: www.cjd.ro — sec^iunea Informafii utile -
subsec^iunea Concursuri,



CERERE DEINSCREERE
examenul organizat conform Metodologiei privind organizarea ?i desfa$urarea examenului prevazut ia
art. 518 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile §1 completarile

ulterioare

Subsemnatul/(a) , avand func^ia publica

de in urma notificarii nr /

Tmi exprim op|iunea Tn vederea Tnscrierii 51 participarii la examenul organizat pentru ocuparea func1,iei publice de

, din cadrul Serviciului/Biroului/ Compailimentului

Consimt Tn mod expres §i neechivoc ca datele mele personate sa fie prelucrate de catre Consiliul Jude^ean

Dambovita Tn conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecp'a Datelor nr. 679/2016, Tn

scopul desfa^urarii examenului §1 doar pe perioadaderularii acestui examen.

. Sunt de acord cu transmilerea inforrnatiilor $i documentelor, inclusiv date cu caracler personal necesare

Tndeplinii'ii atributiilor membrilor comisiei de examen. membrilor comisiei de solu^ionare a contesta|iilor 5! ale

secretarului comisiilor, in format electronic.

Data:

Serrmatura: Telefon mobil:



CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA
COMISIA DE EXAMEN
Nr /

RAPORTUL FINAL AL EXAMENULUI
organizat conform art. 518 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernulu i nr. 57/2019

privind Codul administrative cu modificarile si completarile ulterioare

Funcfia publica sau functiile publice care se organizeaza exarnenul:

Informafii privind selec^ia cererilor de mscriere:

Data selec{iei cererilor de mscriere:
Numele si prenumele candidatului: Rezultatul selecfiei: Motivul respingerii cererii:

Observa|ii formulate de catre membrii comisiei:

Informafii privind prbbascrisa:
Data si ora deslasurarii probei scrise:

Probleme intervenite pe durala desla§urarii probe! scrise:

Numele §i prenumele candidatului Punctajul final al probei
scrise

Rezultatul:

Informatii privind solutionarea contestatiilor:

Data gi ora corectarii lucrarilor scrise in urma contestatiilor
Numele §i prenumele candidatului Punctajul final al probei

scrise m urma solutionarii
contestatiilor

Rezultatul:

Rezultatul final al examenului:

Funcfia publica sau functiile publice care se organizeaza examenul:



Numele §i prenumele candidatului: Punctajul final al
examenului:

Comisia de examen:

? -.. '

Secretarul comisiei:

Rezultatul:

Semnatura:


