Nr.4150/D.R.U./02.10.2015

ANUNȚ
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice organizează concurs
de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I,
grad profesional debutant din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice, Compartimentul Implementare Strategie Națională Anticorupție,
Direcția Generală Corp Control, Implementare Strategie Națională Anticorupție.
Concursul se desfășoară în data de 2 noiembrie 2015, ora 10.00 - proba scrisă și în data
de 5 noiembrie 2015 – interviul, la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale
și Persoanelor Vârstnice din str. Dem. I. Dobrescu nr.2-4, sector 1, Mun. București.
CONDIŢIILE DE PARTICIPARE
Condiţii generale:
 pot candida persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează,
atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei
în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiţii specifice pentru funcţia publică de execuţie:
Consilier, clasa I, grad profesional debutant - 1 post:
 Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de
execuţie: -;
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 Perfecționări (specializări): -;
 Limbi străine: o limbă de circulație internațională – citit, scris, vorbit - nivel mediu;
 Cunoştinţe de operare/programare calculator (necesitate şi nivel) – operare pe
calculator – system de operare Windows, utilizare pachet Microsoft Office(Word, Excel,
PowerPoint, Outlook), navigare Internet – nivel mediu.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS:
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine
următoarele:
a) formularul de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat
activităţi de poliţie politică.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Documentului prevăzut la lit. e), poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere
că nu are antecedente penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția
dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe
tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data
la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii
actului administrative de numire..
Actele necesare pentru înscrierea la concurs vor fi prezentate în copii legalizate sau
însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul
de către secretarul comisiei de concurs.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de
concurs.
În vederea participării la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă,
candidaţii depun dosarul de concurs în termen de maximum 20 zile de la data publicării
anunţului, respectiv în perioada 2 octombrie – 21 octombrie 2015, în zilele de luni – joi în
intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri în intervalul orar 8.00 – 14.00.
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Concursul se desfășoară în trei etape succesive după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice
de participare la concurs, se va realiza în perioada 22 octombrie – 28 octombrie 2015 (în
maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor) iar
rezultatul acesteia se face prin menţionarea sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, însoţită de
motivul respingerii dosarului, după caz;
 Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în
maximum 24 de ore de la afişarea rezultatului, la secretarul comisiei de soluţionare a
contestaţiilor;
 Comisia de soluţionare a contestaţiilor va comunica rezultatul contestaţiei prin afişare
la sediul instituţiei, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
b) proba scrisă va avea loc în data de 2 noiembrie 2015, ora 10.00;
 La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la
rezultatul final al selecţiei dosarelor;
 Rezultatul probei ,,scrisă” va fi afişat la sediul ministerului, cu precizarea punctajului
obţinut şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”.
c) Interviul va avea loc în data de 5 noiembrie 2015;
 La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la
rezultatul final de la proba ,,scrisă”;
Sunt declaraţi admişi la proba ,,scrisă” şi la proba ,,interviu” candidaţii care au obţinut
minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.
Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul Ministerului Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu precizarea punctajului şi a sintagmei
,,admis” sau ,,respins”, precum şi ora la care se afişează.
După afişarea rezultatelor obţinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, candidaţii nemulţumiţi
pot face contestaţie în maximum 24 de ore, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Contestaţiile se depun prin secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la camera
305 – Direcţia Resurse Umane din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice.
În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei ,,scrisă” sau a ,,interviului”
comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor
la interviu doar pentru candidatul contestatar și imediat după soluţionare va comunica
rezultatul final prin afişare la sediul instituţiei.
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Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba ,,scrisă” şi
,,interviu”, pentru fiecare candidat.
Se consideră ,,admis” la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre
candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca aceştia să fi
obţinut punctajul minim necesar.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba
scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la
un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de
contencios administrativ, în condiţiile legii.
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ANEXA
Bibliografie
Consilier, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul Implementare Strategie
Națională Anticorupție, Direcția Generală Corp Control, Implementare Strategie
Națională Anticorupție
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. H.G. nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte
normative, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările
şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
7. H.G. nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012 2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare,
precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale
anticorupţie 2012 – 2015;
8. Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei naționale anticorupție 2012-2015;
9. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi
completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Parteneriatul pentru o guvernare deschisă – planul național de acțiune iulie 2014-iunie
2016;
11. Codul de etică și conduită profesională al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale
și Persoanelor Vârstnice, publicat pe site – ul ministerului la secțiunea Minister,
subsecțiunea Etică și condiută profesională.
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