ACADEMIA ROMANA
RE

ACADEMIA ROMAN4
Secretar General

Citre
Biroul Resurse Umane

Vd facem cunoscut cd. in sedinla din 27 februarie 2019.
Prezidiul Academiei Romdne a aprobat Regulomentul-cadru de
organizare Si desfisurare a concursului penlru ocuporea unui

posl voconl sou temporor vocont corespunzdtur funcliilor
contructuale in cadrul unitdlilor Casa Oamenilor de $riinld Si
Clubul Oomenilor de $tiin1d, inclusiv cele 3 anexe ale acesluia.

SECRFITAR GI:NERAI..
Acad loan

N

ACADEMIA ROMANA
CASA OAMENILOR DE $TIINTA
CLUBUL OAMENILOR DE STIINTA

Regulamentul-cadru de organizare;i desfrEurare a concursului pentru ocuparea unui post
vacant sau temporar vacant corespunzitor func(iilor contractuale in cadrul unititilor
Casa Oamenilor de Stiinti si Clubul Oamenilor de Stiinti
Prezentul Regulament reglementeaza ca norrnA intemi procedura pentru ocuparea unui post
vacant sau temporar vacant corespunzitor func{iilor contracfuale in cadrul Casei Oamenilor de

$tiinp / Clubul Oamenilor de $tiintd.
Casa Oamenilor de $tiinln este o unitate autonomi a Academiei Romdne, cu personalitate

juridice, finanfati de la bugetul de stat prin bugetul Academiei Romdne, qi care poate realiza $i
venituri proprii, conform HG nr.7912003.
Prin Decizia Preqedintelui Academiei Rom6ne, nr. 54131.01.2007, a fost infiinlat Clubul
Oamenilor de $tiin1i, ca unitate ftrd personalitate juridice in structura Casei Oamenilor de StiintE.

Casa Oamenilor de $tiinla are ca obiect de activitate asigurarea condiliilor tehnicomateriale, administrativ- gospodiregti gi sociale necesare desflqurfii programelor gtiintifice,
culturale, inteme gi intemafionale, de crealie, odihna, protocol qi alimentalie publicS, precum 9i a
altor acliuni iniliate de Academia Rom6nd 9i de unitaflle din cadrul acesteia, conform art. 57 alin.

l) din Statutul

Academiei Rom6ne. Clubul Oamenilor de $tiinld (COS), cu sediul in Bucureqti,

piala Lahovari

t.7-9,

personalului din

sectorul 1, este destinat membrilor Academiei Romdne, cercetf,torilor gi

unit{ile Academiei

Romdne. Clubul este finantat din veniturile proprii realizate,

precum qi din veniturile proprii ale Academiei Romdne, conform art.

6l din Statutul Academiei

Romine.

intrucdt art. 3 pct. (1) din HG nr. 2861201I, cu modificirile qi complet5rile ulterioare,
prevede

;i

posibilitatea intocmirii la nivelul

unitiii a unor proceduri proprii, s-a elaborat

Regulamentul ce stabile;te principiile generale de ocupare a unui post vocanl sau temporar
vocant corespunzdtor funcliilor controctuole din cadrul unildlilor Casa Oamenilor de $tiin|d
;i - Casa Oamenilor de $tiin1d - Clubul Oamenilor de $tiin1d, prevazut in Anexele nr. l, nr. 2
qi nr. 3, care fac parte integranti din prezentul Regulament.
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Anexa nr, I

REGULAMENT
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator
funcliilor contractuale a personalului din cadrul unitdlilor Casa Oamenilor de $tiinta $i Clubul Oamenilor de
$tiinp, funclii de executie qi conducere altele decAt
funcfia de Director - Manager

TITLUL I
Organizarea gi desftgurarea 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 I
Dispozilii generale

ART. I

(l)

Demararea procedurii de ocupare prin concurs a unui post vacant sau temporar vacant se face numai dupi
aprobarea prealabili a Academiei Romdne, in calitate de ordonator principal de credite.
(2) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzltor unei funclii contractuale se face prin concurs
sau examen, in limita posturilor vacante sau temporar vacante prevezute in statul de funclii gi in limita bugetului.
(3) ln cazul in care la concursul organizat se prezintii un singur candidat, ocuparea postului se face prin exalnen.

ART.2
La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate participa orice persoanl
care indeplinegte condiliile generale qi condiliile specifice stabilite prin figa postului pentru ocuparea respectivei
funclii contractuale.

ART.3
Poate ocupa un post vacdnt sau temporar vacant persoana care indeplineSte urmdtoarele condilii:
a) are cetllenia romand, cefilenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apa4inrind Spaliului
Economic European 9i domiciliul in Rominia;
b) cunoagte limba romrAni, scris gi vorbit:
c) are vdrsta minimi reglementata de prevederile legale;
d) are capaciute deplind de exerciliu:
e) are o stare de slnetate corespunzltoare postului pentru care candideazl, atestata pe baza adeverinlei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unitelile sanitare abilitate;
f) indeplinegte condiliile de studii gi, dupl caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit cerinlelor postului
scos la concurs;
g) nu a fost condamnatii definitiv pentru sEvirgirea unei infracliuni contra umanit6lii, contra statului ori contra
autoritiitii, de serviciu sau in legituri cu serviciul, care impiedicl infrptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de
corupJie sau a unei infracgiuni siv6rgite cu intenlie. care ar face-o incompatibili cu exercitarea funcliei, cu exceplia
situaliei in care a intervenit reabilitarea.

ART.4
Condiliile specifice pe care trebuie si le indeplineascl persoana care participi la concursul pentru ocuparea
unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza figei postului, la propunerea structurilor in al ceror stat
de funclii se afli funclia vacanti.
(2) Condiliile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante
care necesiti studii superioare ori studii superioare de scurte duratl se stabilesc in conformitate cu
(I)
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nomend-latoarele domeniiloi qi specializdtilor din inv4Emdntril univeiSltar de lungi d[iate 5i scurtd trurate,
respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenla gi specializlrilor gi programelor de studii

din cadrul acestora.

ART.5

[JTi- r"d"r"u ocupirii

unui post vacant sau temporar vacant, structurile din cadrul CO$ transmit
compartimentului de resurse umane propunerea privind organizarea gi des{Egurarea concursurilor.
(2) Propunerea privind organizarea 9i desligurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
prevezutl la alin. ( l) trebuie sd cuprindl urmltoarele:
a) denumirea funcliei contractuale vacante sau temporar vacante;
b) fiSa de post corespunzAtoare funcliei contractuale vacante sau temporar vacante intocmiti gi aprobati in
condiliile legii;
c) bibliografia gi, dacl este cazul, tematica stabilitii de conducitorul structurii de specialitate care propune
organizarea concursului de ocupare a postului vacant sau temporar vacant;
d) propuneri privind componenla comisiei de concurs, precum gi a comisiei de solulionare a contestatiilor;
e) tipul probelor de concurs: proba scrisl qi/sau proba practicd qi interviu, duptr caz;
f) alte menliuni referitoare la organizarea concursului sau la condiliile de participare.
(3) Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucriri, articole de specialitate sau surse de informare gi
documente expres indicate, cu relevanlE pentru funclia contractuale vacantl sau temporar vacante pentru care se
organizeazd concursul. Bibliografia intocmite de cetre structura de specialitate in cadrul cdreia se afl5 postul
vacant sau temporar vacant este transmisd compartimentului de resurse umane gi aprobati de conducitorul
autoritelii sau instituliei publice.
(4) Tematica concursului se stabileSte pe baza bibliografiei.
SECIIUNEA

a 2-a
Dosarul de concurs

ART.6

(l)

Pentru inscrierea la concurs candidalii vor prezenta un dosar de concurs care va conline urmetoarele
documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresatii conducltorului autoritetii sau instituliei publice organizatoare:
b) copia actului de identitate sau orice alt document care ateste identitatea, potrivit legii, dupl caz;
c) copiile documentelor care se ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care ateste efectuarea unor specializlri.
precum gi copiile documentelor care atesti indeplinirea condiliilor specifice ale postului solicitate de autoritatea
sau institulia publicd;
d) cametul de munci sau, dupd caz, adeverinlele care atestA vechimea in munci, in meserie gi/sau in
specialitatea studiilor. in copie:
e) cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rdspundere cI nu are antecedente penale care sI-l facd
incompatibil cu funclia pentru care candideazd;
f) adeverinli medicalE care sa ateste starea de sinltate corespunzetoare eliberati cu cel mult 6 luni anterior
derulErii concursului de citre medicul de familie al candidatului sau de cltre unitelile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
(2) Adeverinla care atestl starea de sInatate conline, in clar, numlrul, data, numele emitentului gi calitatea
acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sendtelii.
(3) in cazul documentului prevezut la alin. ( I ) lit. e), candidatul declarat admis la seleqia dosarelor, care a
depus la inscriere o declaralie pe propria rispundere ce nu are antecedente penale, are obligalia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tArziu pdnl la data destrgudrii primei probe a
concursului.
(4) Actele prevezute la alin. I lit. b) - d) vor fi prezentate gi in original in vederea verificlrii conformitllii
copiilor cu acestea.
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SECTIUFIEA a 3-a
Publicitatea concursului

ART.7

(l)

Casa Oamenilor de $tiint5 are obligalia sI publice, cu cel pulin l5 zile lucritoare inainte de data stabilitd
pentru prima probl a concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv cu cel pulin l0 zile lucritoare inainte
de data stabiliti pentru prima probl a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant. anunpl privind
concursul in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea a III-a, intr-un cotidian de largd circulalie. precum gi la sediul
acesteia. Dace autoritatea sau institulia publicl are paginl de intemet, afigarea se face pi pe aceaste pagini. la
secliunea special creaE in acest scop.
(2) Anunlul afigat la sediul gi, dupd caz. pe pagina de intemet a autoritdlii sau instituliei publice organizatoare
a concursului va cuprinde in mod obligatoriu urmitoarele elemente:
a) numdrul gi nivelul posturilor scoase la concurs, precum gi structurile in cadrul clrora se aflI aceste posturi.
precum gi denumirea postului pentru care se organizeazl concursul;
b) 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;
c) condiliile generale gi specifice prevlzute in figa de post;
d) condiliile necesare ocupdrii unui post de naturA contractuale vacant sau temporar vacant prev5zute Ia an. 3;
e) tipul probelor de concurs, locul. data 9i ora deslEguririi acestora;
f) bibliografia gi, dupi caz, tematica;
g) calendarul de desfhSurare a concursului. respectiv data-limitii gi ora pdni la care se pot depune dosarele de
concurs, datele de desfhgurare a probelor de concurs, termenele in care se afigeaz[ rezultatele pentru fiecare probi.
termenele in care se pot depune gi in care se afiqeazi rezultatele contestaliilor, precum gi termenul in care se
afi geazi rezultatele fi nale.
(3) lnformaliile referitoare la organizarea gi desfrgurarea concursului prezentate Ia alin. (2) se menlin la locul
de afigare qi. dupd caz, pe pagina de intemet a autoritdlii sau instituliei publice organizatoare pind la finalizarea

concursului.
(4) Anunjul publicat in presa scrisd gi in Monitorul Oficial al Romiiniei. Partea a lll-a, va conline: denumirea
postului. nivelul studiilor gi vechimea in specialitatea studiilor necesare ocupirii postului pentru care se
organizeazA concursul. data. ora gi locul de desligurare a acestuia, data-limitl pAni la care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs gi datele de contact ale persoanei care asigurd secretariatul comisiei de concurs.
(5) Documentele aferente concursului, respectiv anunlul cuprinzdnd condiliile generale gi specifice, calendarul
de desfigurare a concursului. bibliografia 9i, dupd caz. tematica. se transmit spre publicare cdtre portalul
posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro, in termenele prevdzute la alin. (l).
(6) Publicitatea in cazul modificirii unor aspecte referitoare la organizarea sau desligurarea concursului se
realizeazdin cel mai scurt timp prin mijloacele previzute la alin. (l).

SECIIUNEA

a 4-a
Constituirea comisiilor de concurs 9i de solulionare a contestatiilor

ART.8

(l) Prin act administrativ al ordonatorului de credite al autorit5tii sau instituliei publice organizatoare a
concursului, in condiliile prezentului regulament-cadru, se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de
solulionare a contesta[iilor. pdnd cel tdrziu la data public6rii anunlului de concurs.
(2) Persoanele nominalizate in comisia de concurs 9i in comisia de solulionare a contestaliilor. cu exceplia
secretarului, sunt persoane cu pregetire gi experienlS profesionalS in domeniul postului pentru care se organizeazS,
concursul.
(3) Atit comisia de concurs, c6t 9i comisia de solulionare a contestatiilor au fiecare in componenla lor un
pregedinte, 2 membri gi un secretar.
(4) Pregedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de solu(ionare a contestaliilor se desemneazd din
r6ndul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
(5) Secretariatul comisiei de concurs gi secretariatul comisiei de solulionare a contestaliilor se asigurS, de
regull, de cetre o persoan6 din cadrul compartimentelor de resurse umane ale autoritelii sau instituliei publice
organizatoare a concursului, acestea neavAnd calitatea de membri.
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Ciiiiis este Si ibiii lar 0 com6rc I de ibliiionare a contistaiiitoiii estd nnmi{iiin
(l).
octul prevdzul lo alin.
(7) In situalia in care in cadrul instituliei publice nu existe specialitti in profilul postului scos la concurs, in
comisia de concurs pot fi cooptati speciali$ti din afara unit?i1ii.
(8) In situalia in care in cadrul instituliei publice nu existe sindicat reprezentativ, sindicatele semnatare ale
COMSIC i de

contractului colectiv de muncl i$i vor desemna reprezentanti in comisia de concurs in calitate de observator.
(9) Membrii desemnati trebuie sd indeplineasci condiliile prev5zute la art. l0alin.(l)Si art. ll.

ART.9
Persoanele desemnate

in comisiile de concurs

sau de solulionare a contestaliilor trebuie sd indeplineasci

cumulaliv urmlloarele condilii:
a) sI delind o funclie cel pulin egali sau echivalentl cu func1ia contractuall vacantii pentru ocuparea clreia
se organizeazi concursul;
b) si nu se afle in cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.
ART. IO
(l) Nu poate fi desemnatl in calitatea de membru in comisia de concurs sau in comisia de solulionare a
contestaliilor persoana care a fost sanclionati disciplinar. iar sancliunea aplicati nu a fost radiatii, conform legii.
(2) Calitatea de membru in comisia de concurs este incompatibild cu calitatea de membru in comisia de
solulionare a contestaliilor.

ART. II
Nu poate

fi

desemnatl

in calitatea de membru in comisia de concurs sau in comisia de solulionare

a

contestatiilor persoana care se afli in urmltoarele situalii:
a) are relalii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidali sau interesele patrimoniale ale sale ori ale solului
sau soliei pot afecta impa4ialitatea 9i obiectivitatea evalu[rii;
b) este so1. solie, ruda sau afin pini la gradul al lV-lea inclusiv cu oricare dintre candidali ori cu un alt membru
al comisiei de concurs sau al comisiei de solulionare a contestaliilor;
c) este sau urmeazi sI fie, in situalia ocupdrii postului de conducere pentru care se organizeazA concursul,
direct subordonat ierarhic al oricdruia dintre candidali.

ART. 12
(l) Situaliile previzute la an. l0 9i ll se sesizeazl in scris conducdtorului autoritiilii sau instituliei publice
organizatoare a concursului de cltre persoana in cauzA, de oricare dintre candidali, ori de orice alt?i persoand
interesati. in orice moment al organizirii 9i desfbguririi concursului.
(2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de solulionare a contestaliilor au obligalia sI informeze, in
scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre aparilia oricirei situalii dintre cele prevezute la art. l0
gi I l. in aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de solulionare a contestatiilor au obligalia sn
se ablin5 de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concurs.
(3) in cazul constatuirii existenlei uneia dintre situagiile prevazute la art. l0 9i I I actul administrativ de numire
a comisiei de concurs, respectiv de solu{ionare a contestaliilor se modificl in mod corespunzltor, in termen de
cel mult doul zile lucritoare de la data constatdrii, prin inlocuirea persoanei aflate in respectiva situalie cu o altli
persoane care si indeplineascl condiliile prevezute la an. 9.
(4) in cazul in care oricare dintre situaliile prevdzute la art. I 0 9i ll se constatl ulterior desfigurlrii uneia dintre
probele concursului, rezultatul probei ori probelor desftqurate se recalculeazi prin eliminarea evaludrii membrului
aflat in situalie de incompatibilitate sau conflict de interese. sub rezerva asigurdrii validitalii evalulrii a cel pulin
doud treimi din numirul membrilor comisiei de concurs.
(5) in situalia in care nu este asigurati validitatea evalulrii a cel pulin doul treimi din numirul membrilor
comisiei de concurs, procedura de organizare gi desfhgurare a concursului se reia.

ART. 13
Neindeplinirea de cltre membrii comisiilor de concurs gi de solulionare a contestaliilor a obligaliei prevezute
la art. I 2 alin. (2) se sanclioneazI potrivit Leeii nr. I 6 I /100i privind unele misuri pentru asigurarea transparentei
in exercitarea demnitelilor publice, a funcliilor publice gi in mediul de afaceri, prevenirea gi sanclionarea corupliei.
cu modificirile gi completErile ulterioare.
ART. T4
-i-n fu*1i" d" numarul gi de specificul posturilor vacante/temporar vacante pentru care se organizeaza concurs,
se pot constitui mai multe comisii de concurs.
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SECJIUNEA a 5-a
Atribuliile comisiei de concurs 9i ale comisiei de solu{ionare
ART. 15
Comisia de concurs are urmdtoarele atribulii principale:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)
ART.

a

contestaliilor

selecteazl dosarele de concurs ale candidalilor;
stabileqte subiectele pentru proba scrisi;
stabileqte planul probei practice $i realizeazi proba practici;
stabileqte planul interviului gi realizeazl interviul;
noteazl pentru fiecare candidat proba scrish gi/sau proba practicd qi interviul;
transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidalilor;
semneazl procesele-verbale intocmite de secretarul comisiei dup6 fiecare etapd de concurs, precum gi
raportul final al concursului.
16

Comisia de solulionare a contestaliilor are urmetoarele atribulii principale:
a) solulioneaz6 contestaliile depuse de candidali cu privire la seleclia dosarelor gi cu privire la notarea probei
scrise, probei practice qi a interviului;
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaliilor pentru a fi comunicate candidalilor.

ART. 17
Secretarul comisiilor de concurs gi de soluJionare a contestatiilor are urmetoarele atributii principale:
a) primegte dosarele de concurs ale candidalilor, respectiv contestaliile;

b) convoacd membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de solulionare a contesta{iilor,

la

solicitarea pregedintelui comisieil
c) intocmegte, redacteazA qi semneazi aldturi de comisia de concurs, respectiv comisia de solulionare a
contestaliilor, intreaga documentalie privind activitatea specifici a acesteia, respectiv procesul-verbal al selecliei
dosarelor gi raportul concursu luil
d) asigurd afigarea rezultatelor oblinute de candidali la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor
contestalii;
e) indeplinegte orice sarcini specifice necesare pentru buna desldgurare a concursului.

CAPITOLUL

II

Desf5L$urarea concursului pentru ocuparea

unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor unei funclii

contractuale

SECTIUNEA I
Dispozilii generale privind desfrgurarea concursului
ART. 18

(l)

Concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant constA, de reguli, in 3 etape succesive,
dupe cum urmeazd:
a) seleclia dosarelor de inscriere:
b) proba scrisl gi/sau probl practicd;
c) interviul.
(2) Proba practicd poate fi introdusd in cazul funcliilor contractuale la care este necesarl verificarea abilitdlilor
practice.
(3) Se pot prezenta la urmdtoarea etapi numai candida{ii declaraji admigi la etapa precedentE.
ART. 19
ir'r u"d"."u participarii la concurs, candidajii depun dosarul de concurs in termen de l0 zile lucritoare de la
data afigirii anunlului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucretoare pentru un post temporar
vacant.
-19
(2) in termen de maximum doui zile lucrltoare de la data expiririi termenului de depunere a dosarelor in cazul
concursului pentru ocuparea unui post vacant. respectiv maximum o zi lucritoare pentru ocuparea unui post

'
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temporar v acant, comiSiaale concniS-re o5ligafiade a sefectados'areE

fe concurs pe baz-lrutepliniiil

conaliiiiloi

de participare.

(3) Dupa finalizarea selecliei dosarelor se va incheia un proces-verbal, care va fi semnat de cetre toli membrii
comisiei.

SEC|IUNEA

a 2-a

Seleclia dosarelor de concurs, proba scrisi gi/sau proba practicd a concursului gi interviul

ART.20
Rezultatele selectiirii dosarelor de inscriere se afigeazi de cdtre secretarul comisiei de concurs, cu menliunea

"admis" sau "respins", inso1it6, dupi caz, de motivul respingerii, la sediul autoritSlii ori instituliei publice
organizatoare a concursului, precum Ei pe pagina de internet a autoritlliisau instituliei publice, dupicaz. in termen
de o zi lucrltoare de la expirarea termenului prevlzut la art. l9 alin. (2).

ART.2I
) Proba scrisi constii in redactarea unei lucrlri qi/sau in rezolvarea unor teste-grili.
(2) Prin proba scrisi se testeazl cunogtinlele teoretice necesare ocupirii postului pentru care se organizeaz6
concursul.
(3) Subiectele pentru proba scrisi se stabilesc pe baza bibliografiei gi, dupl caz, pe baza tematicii de concurs,
astfef incet si reflecte capacitatea de analizA gi sintezl a candidalilor, in concordanli cu nivelul gi specificul
postului pentru care se organizeazl concursul.
(4) Pentru candidalii la ocuparea aceluiasi post, subiectele sunt identice in cadrul aceluiagi concurs. cu exceplia
cazului in care concursul se desfEgoarE in mai multe serii.
(5) Comisia de concurs stabilegte subiectele qi alcltuiegte seturile de subiecte pentru proba scrisd, in ziua in care
se desfhgoarl proba scris6.
(6) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs. comisia intocmegte minimum doul seturi de subiecte
care vor fi prezentate candidalilor.
(7) Membrii comisiei de concurs rispund individual pentru asigurarea confidentialitelii subiectelor propuse.
(8) Seturile de subiecte se semneaza de toli membrii comisiei de concurs gi se inchid in plicuri sigilate purtAnd
gtampila autoritetii sau a instituliei publice organizatoare a concursului.
(9) Comisia de concurs stabile$te punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunici odati cu subiectele gi
(I

se afigeaz6

la locul desfhguririi concursului.

0) in cazul in care proba scrisd consta in rezolvarea unor teste-grila, intreberile pot fi formulate cu cel mult doui
zile inainte de proba scrisi, cu condilia ca numirul acestora s[ fie de 3 ori mai mare decdt numdrul intrebdrilor
stabilit pentru fiecare test-grili. intrebirile pentru fiecare test-grili se stabilesc in ziua in care se desliqoari proba
scrisd, inainte de inceperea acestei probe.
( I I ) inainte de inceperea probei scrise se face apelul nominal al candidalilor, in vederea indeplinirii formalitelilor
prealabile, respectiv verificarea identitdlii. Verificarea identitSlii candidalilor se face pe baza cil4ii de identitate.
cd4ii electronice de identitate, ce(ii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate. aflate in termen de
valabilitate. Candidalii care nu sunt prezenli la electuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identitdlii
prin prezentarea c54ii de identitate, ce(ii electronice de identitate, ce4ii de identitate provizorie sau a buletinului
de identitate sunt considerali absen{i.
( l2) Dupi verificarea identitetii candidalilor, iegirea din sale a acestora atrage eliminarea din concurs, cu exceplia
situaliilor de urgenla in care acegtia pot fi insolili de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele
(I

care asigurl supravegherea(13) Durata probei scrise se stabilegte de comisia de concurs in funclie de gradul de dificultate pi complexitate al
subiectelor, dar nu poate depdgi 3 ore.
( l4) La ora stabiliti pentru inceperea probei scrise, comisia de concurs prezinti candidalilor seturile de subiecte
gi inviti un candidat se extrage un plic cu subiectele de concurs.

(15) Dupe inceperea comuniclrii subiectelor este interzis accesul candidalilor care intdrzie sau al oriclrei alte
persoane, in afara membrilor comisiei de concurs, precum gi a persoanelor care asigurd secretariatul comisiei de
concurs. respectiv supravegherea desfrSuririi probei.
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l6) in inclperea in care are loc concursul, pe toate perioada derulirii acestuia, inclusiv a formaliti{ilor prealabile
qi a celor ulterioare finalizirii probei, candidalilor nu le este permisl delinerea sau folosirea vreunei surse de
consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanld.
(17) Nerespectarea dispoziliilor prevdzute la alin. (16) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.
Comisia de concurs. constatend incSlcarea acestor dispozilii, elimind candidatul din salI, inscrie menliunea
"anulat" pe lucrare qi consemneazi cele intdmplate in procesul-verbal.
(18) Lucrdrile se redacteaze, sub sancliunea anul5rii, doar pe seturile de h6rtie asigurate de autoritatea sau
institulia publicd organizatoare a concursului, purtdnd gtampila acesteia pe fiecare fild. Prima fild, dupl inscrierea
numelui gi a prenumelui in collul din dreapta sus, se lipegte astfel incet datele inscrise se nu poatE fi identificate
gi se aplicd $tampila autoritilii sau instituliei publice organizatoare a concursului, cu exceplia situaliei in care
existd un singur candidat pentru postul vacant/temporar vacant, caz in care nu mai existii obligalia sigillrii lucrlrii.
(19) Candidatul are obligalia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisi, respectiv testul-grili, la finalizarea
lucrdrii ori Ia expirarea timpului alocat probei scrise, semndnd borderoul special intocmit in acest sens.
(

ART.22
Proba practicl conste in testarea abilitnlilor 9i aptitudinilor practice ale candidatului in vederea

ocupirii postului

vacant sau temporar vacant pentru care candideazi.

ART.23

(l) Proba practic5 se desligoarl pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs. care va include urmetoarele
criterii de evaluare:
a) capacitatea de adaptare;

b) capacitatea de gestionare a situaliilor dificile;
c) indemdnare qi abilitate in realizarea cerinlelor practicel
d) capacitatea de comunicare;
e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfEqurarea probei practice.
(2) In vederea testerii pentru proba practici se pot stabili gi alte criterii de evaluare.
(3) Aspectele constatate in timpul deruldrii probei practice vor fi consemnate in scris in anexa la raponul final
al concursului, intocmiti de secretarul comisiei de concurs, care se semneazi de membrii acestei comisii qi de
candidat.

ART.24
interviului se testeazl abilicilile, aptitudinile qi motivalia candidalilor. Proba interviului poate fi
"udrrl
suslinute doar de cetre acei candidali declarati admigi la proba scrisd $i/sau proba practica, dupd caz.
(2) Interviul se realizeazd conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs in ziua desfhguririi

Sn

acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilitlti gi cunogtinle impuse de funclie;
b) capacitatea de analizi qi sintezd;

c) motivalia candidatului;
d) comportamentul in situaliile de crizi;
e) iniliativl 9i creativitate.
(3) in funclie de cerinlele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile de evaluare prevlzute la alin.
(2) lit. d) 9i e) sunt stabilite oplional de citre ordonatorii de credite ai autoritllii sau instituliei publice
organ izatoare a concursului.
(4) Pentru posturile de conducere planul de interviu include gi elemente referitoare la:
a) capacitatea de a lua decizii gi de a evalua impactul acestora;
b) exercitarea controlului decizional;
c) capacitatea manageriald.
(5) lnterviul se susline intr-un termen de maximum 4 zile lucrdtoare de la data suslinerii probei scrise gi/sau probei
practice, dupd caz.
(6) Data gi ora suslinerii interviului se afigeazd obligatoriu odatd cu rezultatele la proba scrisd gi/sau practicd,

dupl caz.
(7) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa intrebiri candidatului. Nu se pot adresa intreblri
referitoare Ia opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicali, religie, etnie, starea materialS, originea social6
sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
Edilia
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(8) Intrebirile gi r[spunsurile la interviu se inregistreaz[ sau se consemneazd in scris in anexa Ia raportul final
al concursului. intocmite de secretarul comisiei de concurs.5i se semneazd de membrii acesteia gi de candidat.

SECJIUNEA a 3-a
Notarea probelor 9i comunicarea rezultatelor

ART.25
Pentru probele concursului punctajele se stabilesc dupe cum urmeazd
a) pentru proba scrisl punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) pentru proba practici punctajul este de maximum 100 de puncte;
c) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

ART.26
) Anterior inceperii corectdrii lucrlrilor la proba scrisi. fiecare lucrare va fi numerotate. cu exceplia cazului
in care existi un singur candidat pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant.
(2) Notarea probei scrise gi/sau a probei practice fi a interviului, dupd caz, se face in termen de maximum o zi
lucrltoare de la finalizarea fieclrei probe.
(3) Lucririle de la proba scrisi, cu exceplia cazului in care existii un singur candidat pentru ocuparea postului
vacant/temporar vacant, se corecteazi sigilate.
(4) Punctajele se acordi de catre fiecare membru al comisiei de concurs in parte, pentru fiecare lucrare scrisi.
gi se noteazd in borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisl se face pe baza mediei aritmetice
a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
(5) Lucrlrile care prezintl insemniri de naturE sE conduci Ia identificarea candidalilor se anuleazd 9i nu se mai
corecteaza. Mentiunea "anulat" se inscrie atAt pe lucrare. cAt 9i pe borderoul de notare gi pe centralizatorul
nominal, consemnAndu-se aceasta in procesul-verbal.
(I

ART.27
-l
t 1T-r, ritualia in care pentru o lucrare se inregistreazl

diferente mai mari de I 0 puncte intre punctajele acordate
de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorecteaze de citre toli membrii acesteia. Procedura recorectirii se
reia ori de c6te ori se constaE ca existi diferenle mai mari de l0 puncte intre punctajele acordate de membrii
comisiei de concurs.
(2) Se interzice desigilarea lucrlrilor anterior recorectarii.

ART.28
) Lucrdrile scrise. dupi acordarea punctajelor finale, se desigileazi.
(2) Sunt declarali admigi la proba scrisd candidalii care au oblinut:
a) minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcliilor contractuale de execulie;
b) minimum 70 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcliilor contractuale de
conducere.
(I

ART.29

(l)

Interviul gi/sau proba practicd se noteazA pe baza criteriilor prevlzute gi a punctajelor maxime stabilite de
comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu, respectiv planul probei practice.
(2) Membrii comisiei de concurs acord6" individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevezute.
Punctajele se acordi de citre fiecare membru al comisiei de concurs in parte. pentru fiecare candidat. gi se noteazi
in borderoul de notare.
(3) Sunt declarali admiSi la interviu gi/sau proba practici candidalii care au oblinut:
a) minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcliilor contractuale de execuliel
b) minimum 70 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcliilor contractuale de
conducere.

ART.30
( I ) Punctajul final se calculeazd ca medie aritmetici a punctajelor oblinute la proba scrisl gi/sau la proba practici
gi interviu. dupi caz.
(2) Punctajele finale ale concursului, in ordine descrescdtoare, vor fi inscrise intr-un centralizator nominal, in
care se va menliona pentru fiecare candidat punctajul oblinut la fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul
nominal se semneazd pe fiecare pagini de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.
(3) Comunicarea rezultatelor la fiecare prob5 a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecirui
candidat gi a menliunii "admis" sau "respins", prin afiqare la sediul gi pe pagina de intemet a autoriEtii sau

'
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instituliei plblice organizatoare a concursului, dupE
finalizirii probei.

cazjn

termen de maximum o

zi lucrltoarE

cfe

fa data

(4) Se considerd admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a oblinut
cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelagi post. cu conditia ca ace$tia si fi oblinut
punctajul minim necesar.
(5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a oblinut punctajul cel mai mare Ia proba scrisi, iar daci
egalitatea se menline. candidalii afla1i in aceastl situalie vor fi invitali la un nou interviu in urma cdruia comisia
de con"curs va decide asupra candidatului cdgtigdtor.
(6) In situalia in care nu s-a organizat proba scrisl, la punctaje egale are prioritate candidatul care a oblinut
punctajul cel mai mare la proba practici, iar daci egalitatea se mentine. candidalii afla1i in aceastd situalie vor fi
invitali la un nou interviu in urma ciruia comisia de concurs va decide asupra candidatului cdgtigdtor.
(7) Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei funclii contractuale vacante sau temporar vacante se
consemneazd in raportul final al concursului.

SECTIUNEA a 4-a
Solulionarea contestali ilor

ART.3I
Dupi afigarea rezultatelor oblinute la seleclia dosarelor, proba scrisl gi/sau proba practice $i interviu, dupI caz,
candidalii nemullumili pot depune contestalie in termen de cel mult o zi lucrEtoare de la data afigErii rezultatului
selecliei dosarelor, respectiv de la data afiglrii rezultatului probei scrise gi/sau a probei practice $i a interviului,
sub sancliunea decEderii din acest drept.

ART.32

(l) In situalia contestaliilor formulate fa16 de rezultatul selecliei dosarelor. comisia de solulionare a
contestaliilor va verifica indeplinirea de c[tre candidatul contestatar a condiliilor pentru participare la concurs in
termen de maximum o zi lucrltoare de la expirarea termenului de depunere a contesta(iilor.
(2) in situalia contestaliilor formulate fali de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia
de solulionare a contestaliilor va analiza lucrarea sau consemnarea rlspunsurilor la interviu doar pentru candidatul
contestatar in termen de maximum o zi lucrdtoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
ART.33
Comisia de solulionare a contestatiilor admite contestalia, modificind rezultatul selecliei dosarelor, respectiv
punctajul final acordat de comisia de concurs. in situalia in care:
a) candidatul indeplinegte condiliile pentru a participa la concurs, in situalia contestatiilor formulate fald de
rezultatul selectiei dosarelor;
b) consta6 cd punctajele nu au fost acordate potrivit baremului gi rispunsurilor din lucrarea scrisd sau
punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, intreblrilor formulate gi rlspunsurilor
candidalilor in cadrul interviului:
c) constate ce punctajele nu au fost acordate potrivit baremului probei practice:
d) ca urmare a recorectarii lucrerii de la proba scrisi, respectiv a analizerii consemndrii rispunsurilor la interviu.
candidatul declarat inilial "respins" obline cel pulin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a
interviului.

ART.34
( l) Contestalia va fi respinsi in urmetoarele situalii:
a) candidatul nu indeplinegte condiliile pentru a participa la concurs;
b) punctajele au fost acordate potrivit baremului gi rispunsurilor din lucrarea scrisi sau punctajele de la interviu

au fost acordate potrivit planului de interviu. intrebdrilor formulate qi rispunsurilor candidalilor in cadrul
interviului:
c) punctajele au fost acordate potrivit baremului probei practice.
(2) Comunicarea rezultatelor la contestaliile depuse se face prin afigare la sediul autoritilii sau instituliei publice
organizatoare a concursului, precum qi pe pagina de intemet a acesteia, dupi caz, imediat dupi solulionarea
contestaliilor.
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Re2iltttele finaltSe-fiSe-ela Setliul autontlJii Sau inSf Itulrer p ub Iice organlzatoare a concursulul, precum Sl
pe pagina de internet a acesteia, dupd caz, in termen de maximum o zi lucrdtoare de la expirarea termenului
prevdzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probd, prin specificarea punctajului final al fiecdrui candidat gi a
mentiunii "admis" sau "respins".
ART.35
Candidatul nemullumit de modul de solulionare a contestatiei se poate adresa instanlei de contencios
administrativ. in condiliile legii.
ART.36
(l) Autoritatea sau institulia publicl organizatoare a concursului pune la dispozilia candidalilor interesali, [a
solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de solulionare a
contestaliilor, care sunt informatii de interes public. cu respectarea confidenlialitetii datelor care fac referire la
ceilalli candidali, inclusiv a datelor cu caracter personal, potrivit legii.
CJ)

(2) Se excepteazl de la prevederile alin. (l) documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia
de solulionare a contestaliilor, care conlin date cu caracter personal ale candidalilor, potrivit legii.

(3) Orice candidat igi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisl individuale redactata in cadrul probei
scrise a concursului, dupd corectarea gi notarea acesteia, in prezenla secretarului comisiei de concurs.
SECTIUNEA a 5-a
Suspendarea, amdnarea gi reluarea concursului

ART.37
cazul in care, de la data anunldrii concursului gi piini la afigarea rezultatelor finale ale acestuia,
conducitorul autoritllii ori instituliei publice in al cirei stat de funclii se gdsegte postul pentru care se organizeazl
concursul este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor leqale privind organizarea qi deslEpurarea
concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. In cazul in care se constata cd nu au fost
respectate prevederile legale sau cdnd aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu incadrarea in termenele procedurale
prevdzute de lege, desligurarea concursului va fi suspendatl.
(2) Suspendarea se dispune de cdtre conducitorul autoritetii ori instituliei publice, dupd o verificare prealabild.
in regim de urgenld, a situaliei in fapt sesizate, dacA se constatd existenla unor deficienle in respectarea
prevederilor legale.
(3) Sesizarea poate fi frcutd de cltre membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de solulionare a contestaliilor.
de cltre oricare dintre candidali sau de cltre orice persoand interesate.
(4) in situalia in care, in urma verificdrii realizate potrivit alin. ( I ), se constat?i ce sunt respectate prevederile
legale privind organizarea gi desfrgurarea concursului, acesta se desldgoari in continuare.

dTi-

ART.38
in care, din motive obiective, nu se pot respecta data qi ora desligurdrii concursului:
in
"urul
a) concursul se amanE pentru o perioadd de maximum l5 zile lucrdtoare;
-ilb) se reia procedura de organizare gi desfEgurare a acestuia dacl amdnarea nu poate fi dispusi conform lit. a).
(2) in situalia constatarii necesit5tii amdnlrii concursului, autoritatea sau institulia publici organizatoare a
concursului are obligalia:
a) anun{Irii. prin aceleagi mijloace de informare, a modificirilor intervenite in desldgurarea concursului;
b) informirii candidalilor ale cdror dosare au fost inregistrate, dacd este cazul, prin orice mijloc de informare
care poate fi dovedit.
y

ART.39
) Candidaturile inregistrate la concursul a cirui proceduri a fost suspendati sau amanate se considerd valide
dacl persoanele care au depus dosarele de concurs igi exprimi in scris intenlia de a participa din nou la concurs
la noile date.
(2) in situalia in care, la reluarea procedurii de concurs prevdzute la art. 37, in dosare existd documente a cdror
valabilitate a incetat, candidalii au posibilitatea de a le inlocui pdnd la data prevdzutI la art. .10 alin. (l).
(I
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SECTIUNEA a 6-a
Prezentarea la post

ART.40

(l) Candidalii declarali

admigi la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzitor
unei funclii contractuale sunt obligati si se prezinte la post in termen de marimum l5 zile calendaristice de la
data afiqdrii.
(2) Prin exceplie de la prevederile alin. (l ), in urma formulirii unei cereri scrise gi temeinic motivate, candidatul
declarat "admis" la concurs poate solicita, in termen de 3 zile lucrltoare de la afigarea rezultatului concursului,
un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depegi 20 de zile lucr6toare de la data afigirii rezultatului
concursului pentru funcliile de execulie gi 45 de zile lucretoare de la data afigdrii rezultatului concursului pentru
funcliile de conducere.
(3) ln cazul admiterii la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant, contractul de munci se incheie
pe perioada absenlei titularului postului.
(4) ln cazul neprezentlrii la post la termenul stabilit la alin. ( I ) 9i in lipsa unei ingtiinlari potrivit alin. (2), postul
este declarat vacant, urmand sa se comunice candidatului care a oblinut nota finalA imediat inferioard posibilitatea
de a ocupa postul respectiv.
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Anexa nr. 2

REGULAMENT
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunz6tor
funcliilor de conducere din cadrul Casei Oamenilor de $tiint6 Director -Manager

CAPITOLUL I
Organizarea concursului de ocupare a postului vacant

ART. I
( I ) Ocuparea postului de conducere

-

Director-Manager

- Director-Manager al Casei Oamenilor de $tiinla se face prin concurs in
conformitate cu prevederile legisla{iei in vigoare qi a prezentului regulament.
(2) Ocuparea se lace pe post cu norml intreagl gi duratii determinat1" in baza unui contract de management
(conform art. 58 alin. (3) din Statutul Academiei Romdne), valabil 4 ani.
(3) Concursul pentru ocuparea postului de Director - Manager in cadrul unitllii Casa Oamenilor de $tiinta se
organizeazl gi se desldqoari in baza urmetoarelor principii:
a. competitie deschisd - informarea publici privind funclia de conducere pentru care se
organizeazd concurs, asigurarea accesului liber 9i egal de participare la concurs a oricirei
persoane care intrunefte condiliile stabilite;
b. competenli gi merit profesional - selectarea celor mai competente persoane in baza unor
criterii clar definite qi a unei proceduri unice de evaluare;
c. impa4ialitate - aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor unice de seleclie;
d. transparenll - prezentarea informaliilor referitoare la modul de organizare gi desftgurare a
concursului tuturor persoanelor interesate.

ART.2
La concursul de ocupare a postului de Director - Manager a[ unitelii Casa Oamenilor de $tiin1i, funclie de
conducere, pot participa persoanele care indeplinesc cumulativ urmitoarele condilii:
a) au cetalenia romAnd, gi domiciliul in Romdnia:
b) cunosc limba romdni, scris gi vorbit;
c) au capacitate deplind de exerciliu;
d) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea func{iei pentru care candideaza, atestatA pe baza
adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitiilile sanitare abilitate;
e) indeplinesc condigiile de studii gi, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit cerinlelor postului
scos la concurs:

f) vechime in funclie de conducere in specificul activitiilii de minim 5 ani;
g) nu a fost condamnati definitiv pentru sivdrgirea unei inliacliuni contra umaniEtii, contra statului ori contra
autoritdlii, de serviciu sau in legiturd cu serviciul, care impiedici inliptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de
coruplie sau a unei infrac{iuni slvirgite cu intenlie, care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcliei, cu exceplia
situaliei in care a intervenit reabilitarea.
h) nu au fost sanclionate pentru incilcarea dispozitiilor legale in materie fiscall, dovada {bcAndu-se pe bazi de
certificat de cazier fiscal.
ART. 3 Nu pot candida pentru ocuparea funcliei de Director - Manager al Casei Oamenilor de $tiinln, persoanele
care:

a)

au fost condamnate definitiv pentru sivdqirea unei infracliuni contra umanitatii, contra statului ori contra
autoritilii, de serviciu sau in legiturl cu serviciul, care impiedicl infiptuirea justiliei, fals ori a unor fapte
de coruplie sau a unei infracliuni sivdrgite cu intenlie, care ar face-o incompatibili cu exercitarea funcliei;

b)

au fost sanclionate pentru incelcarea dispoziliilor legale in materie fiscal5;
sunt angajate in activitili astfel incat sd intervind conflicte de interese cu activitatea deslEfuratd in cadrul
Casei Oamenilor de $tiinlel

c)
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ART.

(l)

(2)

{
Casa Oamenilor de $tiin1d. are obligalia sd publice, cu cel pulin l5 zile lucritoare inainte de data stabilite
pentru prima probi a concursului pentru ocuparea postului de Director - Manager al Casei Oamenilor de
$tiin1I, anunlul privind concursul, in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea a lll-a, intr-un cotidian de largi
circula{ie, la sediul entitetii precum 9i la sediul Academiei Romine.
Concursul se desEqoar[ conform cerintelor cuprinse in anunlul public intocmit cu respectarea prevederilor

legale, al cdrui conlinut este aprobat de Academia

Romdni

Ordonatorul principal de credite prin

Secretarul General al Academiei Romdne.
(3) Anuntul va cuprinde, obligatoriu, urmltoarele elemente:
(a) Condiliile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea postului;
(b) Condilii generale qi specifice necesare ocupirii postului;
(c) Documentele solicitate candita[iilor pentru intocmirea dosarului de concurs, data limitl gi ora pdnd lacare
se pot depune acestea, locul unde se depun gi se inregistreazd dosarele de concurs. cu precizarea persoanelor
gi datelor de contact, inclusiv alte date necesare desl6guririi concursului;
(d) Tipul probelor de concurs. locul, data gi ora desfhgurlrii acestora;
(e) Calendarul de deslEqurare al concursului, respectiv data limitn gi ora pdnd la care se pot depune dosarele
de concurs, datele de desfdgurare a probelor de concurs, termenele in care se afiqeazd rezultatele pentru
fiecare probi, termenele in care se pot depune qi in care se afigeaze rezultatele contestaliilor. precum gi
termenul in care se afi5eazi rezultatele finalel
(0 Informatii privind condiliile tehnice de redactare a proiectului de management gi condiliile de prezentare a
acestuia.

(g) Bibliografia gi. dupi caz, tematical
(4) lnformaliile se menfin la locul de afiqare pdnd la finalizarea concursului;
(5) Anuntul se publici in presa scrisd gi va conline denumirea postului "Director - Manager"pentru care se
organizeazl concursul gi principalele cerinle ale acestuia, respectiv data limitii pdni la care se poate depune
dosarul de concurs.precum 5i datele de contact ale persoanei din cadrul unitilii care organizeazl concursul;
(6) Documentele aferente concursului, respectiv anunlul cuprinzdnd condiliile generale gi specifice, calendarul
de desldgurare a concursului. bibliografia gi. dupi caz, tematica, se transmit spre publicare de citre Casa
Oamenilor de $tiinla. cetre portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro, in
ziua apariliei anunlului in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea a III-a gi in presa scrisl.
(7) Publicitatea in cazul modificdrii unor aspecte referitoare la organizarea sau desligurarea concursului se
realizeazdin cel mai scurt timp prin mijloacele previzute la alin. (l).

CAPITOLUL II

isscnlenr.l c.INDtDATILoR
ART.5
Dosarul de concurs

(l)

Pentru inscrierea la concurs pentru postul de Director - Manager in cadrul Casei Oamenilor de $tiinln,
candidalii vor prezenta un dosar de concurs care va conline urmEtoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresatii Preqedintelui Academiei RomAne;
b) copia actului de identitate;
c) copia certificatului de cesatorie sau alte acte (doar in cazul in care numele din actele depuse la dosar este
diferit de cel din actul de identitate);
d) copiile diplomelor de studii care se ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atestd efectuarea unor
specializlri;
e) copia cametului de munci sau, dupd caz, adeverinlele care atest5 vechimea in muncd;
fl cazierulj udiciar valabil:
g) cazier fiscal;
h) adeverinli medicali care ateste starea de senetate corespunzdtoare eliberatd cu cel mult 3 luni anterior
derullrii concursului de citre medicul de lamilie al candidatului sau de cltre unitelile sanitare abilitate, cu
mentiunea "apt de munci"l
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i)
j)

burriculum vitae modalEuro[asiasemhaf $i alatat pe fiecare paginS);
declarafie pe propria rlspundere ci nu este angajat in activitali astfel incdt si intervind conflicte de interese
cu activitatea desEguratl in cadrul Casei Oamenilor de $tiinti;
k) aviz psihologic cu men{iunea aptlinapt psihologic;
l) 2 recomand[ri de la locurile de muncl anterioare;
m) proiect de management (semnat gi datat).
(2) La depunerea dosarelor de concurs, candidalii vor prezenta gi in original documentele depuse in copie in
vederea ce(ificdrii "conform cu originalul" de cetre secretarul comisiei de concurs.
(3) Toate documentele menlionate pentru constituirea dosarului de concurs sunt obligatorii, iar lipsa cel pulin
a unuia dintre documente anterior mentionate atrage respingerea candidaturii

CAPITOLUL

III

Constituirea comisiilor de concurs gi de solufionare a contestafiilor

ART.6

(l) Comisia de concurs, respectiv comisia de solutionare a contestatiilor, in condiliile prezentului regulament.
se constituie prin decizie a Preqedintelui Academiei Romine, pAni cel t'irziu la data publicirii anunlului de
concurs.

(2) Persoanele nominalizate in comisia de concurs gi in comisia de solulionare a contestaliilor, cu exceptia
secretarului. sunt persoane cu pregltire ti experienlE manageriald in domeniul postului pentru care se organizeazi
concursul.
(3) Atdt comisia de concurs, cit gi comisia de solulionare a contestaliilor au fiecare in componenla lor un
pregedinte, 2 membri $i un secretar.
(4) Pregedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de solulionare a contesta{iilor se desemneazl din
r.indul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
(5) Secretariatul comisiei de concurs gi secretariatul comisiei de solulionare a contestaliilor se asigure de cetre
o persoani din cadrul compartimentului de resurse umane al Casei Oamenilor de $tiin15, acesta neavdnd calitatea
de membru.
(6) Secretarul comisiei de concurs este Si secretar al comisiei de solulionare a contestaliilor gi este numit prin
actul previzut la alin. (l).
(7) ln situalia in care in cadrul Academiei Romine nu existd specialigti disponibili, in comisia de concurs pot
fi cooptali specialigti din afara unitilii.

ART.7

Persoanele desemnate in comisiile de concurs sau de solulionare a contestatiilor trebuie sI indeplineasci
cumulativ urmetoarele condilii :
a) se deiini o funclie cel pulin egala sau echivalentii cu funclia contractualS vacante - Director-Manager,
pentru ocuparea clreia se organizeazi concursul;
b) si nu se afle in cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.

ART.8
Calitatea de membru in comisia de concurs este incompatibiltr cu calitatea de membru in comisia de solulionare
a contestaliilor.

ART.9
Nu poate

fi

desemnatd

in calitatea de membru in comisia de concurs sau in comisia de solulionare a

contestaliilor persoana care se afli in urmitoarele situalii:
a) a fost sanclionatii disciplinar, iar sancliunea aplicate nu a fost radiatZi, conform legii;
b) are relalii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidali sau interesele patrimoniale ale sale ori ale
solului sau sotiei pot afecta impa4ialitatea gi obiectivitatea evalulrii;
c) este so[, solie, rude sau afin pAni la gradul al lV-lea inclusiv cu oricare dintre candidali ori cu un alt
membru al comisiei de concurs sau al comisiei de solulionare a contestaliilor;
d) este sau urmeaze sI fie direct subordonat ierarhic al oriclruia dintre candidali.
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ART.

IO

( I ) Situaliile previzute la art. 8 9i 9 se sesizeazd in scris Ordonatorului principal de credite - Academia Romdni.
Secretarului General al Academiei RomAne, de cetre persoana in cauzi, de oricare dintre candidali, ori de orice
altd persoani interesate, in orice moment al organizdrii 9i deslEguririi concursului.
(2) Membrii comisiei de concurs 9i cei ai comisiei de solulionare a contestaliilor au obligalia si informeze. in
scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre aparilia oricdrei situalii dintre cele previzute la art. 8 9i
!. ln aceste cazuri. membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de solulionare a contestaliilor au obligatia si se
ablini de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concurs.
(3) In cazul constaterii existenlei uneia dintre situaliile previzute la art.8 9i 9 actul administrativ de numire a
comisiei de concurs, respectiv de solulionare a contestaliilor se modificl in mod corespunzator, in termen de cel
mult doud zile lucrltoare de la data constatlrii. prin inlocuirea persoanei aflate in respectiva situalie cu o alti
persoanl care sE indeplineasci condiliile previzute la art. 7.
(4) ln cazul in care oricare dintre situaliile prevdzute la an. 8 9i 9 se constate ulterior desfEr5uririi uneia dintre
probele concursului. rezultatul probei ori probelor desfEgurate se recalculeazi prin eliminarea evalulrii membrului
aflat in situalie de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurerii validiEtii evalulrii a cel pulin
doul treimi din numirul membrilor comisiei de concurs.
(5) in situalia in care nu este asiguratii validitatea evaluirii a cel pulin dou6 treimi din numirul membrilor
comisiei de concurs, procedura de organizare gi desligurare a concursului se reia.

ART.

II

Neindeplinirea de cltre membrii comisiilor de concurs gi de solulionare a contestaliilor a obligaliei prevezute
la art. I 0 alin. (2) se sanclioneazd potrivit Leeii nr. l6l /2003 privind unele mdsuri pentru asigurarea transparen[ei
in exercitarea demnitililor publice, a funcliilor publice 9i in mediul de afaceri, prevenirea gi sanclionarea corupliei.
cu modificdrile gi completirile ulterioare.

Atributiile comisiei de concu rs si ale comisiei de solutio

re a contestatiilor

ART. I2
Comisia de concurs are urmetoarele atribulii principale:
a. verificd respectarea condiliilor de participare la concurs. pe baza actelor din dosarele candidalilorl
b. selecteazl dosarele de concurs ale candidalilor;
c. asigure securizarea dosarelor de concurs ale candidalilor;
d. stabilegte subiectele pentru proba scris6;
e. stabileqte planul susfinerii proiectului de management;
f. stabilegte planul interviului gi realizeazl interviul;
g. noteaz6 pentru fiecare candidat proba scrisi, interviul gi suslinerea proiectului managerial;
h. intocmegte ;i asiguri afigarea listei cu rezultatele concursului, in ordinea descrescitoare a mediilor
oblinute de candidati;
i. semneaz[ procesele-verbale intocmite de secretarul comisiei dupd fiecare etapl de concurs,
precum gi raportul final al concursului;
j. intocmegte gi asigurd afiqarea listei finale cu rezultatele concursului.

ART.

13

Comisia de solu[ionare a contestaliilor are urmitoarele atribulii principale:
a) solulioneaze contestatiile depuse de candidali cu privire la seleclia dosarelor pi cu privire la notarea probei
scrise, a interviului gi a suslinerii proiectului managerial;
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidalilor.

ART. 14
Secretarul comisiilor de concurs gi de solulionare a contestatiilor are urmltoarele atribulii principale:
a. primeqte dosarele de concurs ale candidalilor, respectiv contestaliile;
b. comunici, la cerere, informafii privitoare la organizarea qi deslEgurarea concursului;
convoace membrii comisiei de concurs. respectiv membrii comisiei de solulionare a contestatiilor,
Ia solicitarea pregedintelui comisiei;
d. intocmegte, redacteazl gi semneaze al5turi de comisia de concurs, respectiv comisia de solu[ionare
a contestaliilor, intreaga documentalie privind activitatea specifici a acesteia, respectiv procesulverbal al selecliei dosarelor. procesele-verbale dupi fiecare probl gi raportul final al concursului;

c.
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f.

le concursulur, respectlv
asrgura transml
a $area reZultaaeloa obtinute de candidali Ia pro
rezultatele eventualelor contestalii;
indeplinegte orice sarcini specifice necesare pentru buna des{Egurare a concursului.

CAPITOLUL IV
Desldgurarea concursului pentru ocuparea postului vacant Dirsctor - Manager in cadrul
Casei Oamenilor de $tiinte

ART.

15

(l)

Concursul pentru ocuparea postului de Director - Manager in cadrul Casei Oamenilor de $tiinld constd in 4
etape succesive. dupd cum urmeazi:
a.1 seleclia dosarelor de inscriere:
b) proba scrisd;
c) interviul;
d) suslinerea proiectului managerial.
(2) Se pot prezenta la urm5toarea etapi numai candida{ii declarali admigi la etapa precedent5.
(3) La toate probele de concurs poate participa, cu statut de invitat, Secretarul general al Academiei Romdne.

ART.

16

i,*"d"r"u participarii

la concurs, candida{ii depun, la secretarul comisiei de concurs, dosarul de concurs in
termen de l0 zile lucrltoare de la data afigdrii anuntului pentru ocuparea postului vacant - Director-Manager;
(2) in termen de maximum doud zile lucritoare de la data expiririi termenului de depunere a dosarelor in cazul
concursului pentru ocuparea postului vacant Director-Manager, comisia de concurs are obligalia de a selecta
dosarele de concurs pe baza indeplinirii condiliilor de participare.
(3) DupA finalizarea selec{iei dosarelor se va incheia un proces-verbal, care va fi semnat de catre toli membrii

-19

-

comisiei.

Selec{ia dosarelor de concurs, proba

scrisl

a concursului,

interviul

qi

proiectul managerial

ART. I7
Rezultatele selectErii dosarelor de inscriere se afigeazi de cetre secretarul comisiei de concurs, cu menliunea
"admis" sau "respins", insoliti, dupi caz, de motivul respingerii, la sediul Casei Oamenilor de $tiin15 qi la
Academia Romdnd in termen de o zi lucr6toare de la expirarea termenului prev5zut la art. l6 alin. (2).

ART.

18

Proba scrisi const[ in redactarea unei lucriri gi/sau in rezolvarea unor teste-grili.
(2) Prin proba scrisa se testeaz5 cuno$tinple teoretice necesare ocupdrii postului pentru care se organizeazi
concursul.
(3) Subiectele pentru proba scrisi se stabilesc pe baza bibliografiei qi, dupi caz, pe baza tematicii de concurs,
astfel incat sd reflecte capacitatea de analizi gi sintezd a candidalilor, in concordantd cu nivelul gi specificul
postului pentru care se organizeazl concursul.
(4) Pentru candidalii inscrigi la ocuparea aceluiagi post. subiectele sunt identice in cadrul aceluiagi concurs.
(5) Comisia de concurs stabilegte subiectele 5i alcdtuieqte seturile de subiecte pentru proba scrisS, in ziua in
care se desEgoard proba scris5.
(6) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia intocmeqte minimum doud seturi de subiecte
care vor fi prezentate candidalilor.
(7) Membrii comisiei de concurs rispund individual pentru asigurarea confidentialitdtii subiectelor propuse.
(8) Seturile de subiecte se semneazi de toli membrii comisiei de concurs qi se inchid in plicuri sigilate purt6nd
gtampila Academiei RomAne.
(9) Comisia de concurs stabilegte punctajul maxim pentru fiecare subiect. care se comunici odat?i cu subiectele
gi se afigeazi la locul deslEqurdrii concursului.
( l0) in cazul in care proba scrisi const[ in rezolvarea unor teste-grili, intrebErile pot fi formulate cu cel mult
doul zile inainte de proba scrisd. cu condilia ca numdrul acestora se fie de 3 ori mai mare decdt numlrul
(I)
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intreb5rilor stabilit pentru fiecare test-grild. Intrebdrile pentru fiecare test-grili se stabilesc in ziua in care se
desfdgoarl proba scrisd, inainte de inceperea acestei probe.
(ll) Inainte de inceperea probei scrise se face verificarea identitatii al candidalilor, in vederea indeplinirii
formalitalilor prealabil. Verificarea identitdlii candidalilor se face pe baza actului de identitate, aflat in termen de
valabilitate. Candidalii care nu sunt prezenti sau care nu pot face dovada identitllii prin prezentarea actului de
identitate sunt considerali absenli.
(12) Dupd verificarea identitelii candidalilor, iegirea din sall a acestora atrage eliminarea din concurs, cu exceplia
situaliilor de urgenld in care acegtia pot fi insolili de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele
care asigurd supravegherea.

Durata probei scrise se stabilegte de comisia de concurs in funclie de gradul de dificultate gi complexitate al
subiectelor. dar nu poate deplgi 3 ore.
(14) La ora stabilita pentru inceperea probei scrise, comisia de concurs prezintd candidalilor seturile de subiecte
gi invitd un candidat se extrag5 un plic cu subiectele de concurs.
(15) Dupe inceperea comunicdrii subiectelor este interzis accesul candidalilor care intdrzie sau al oricdrei alte
persoane, in afara membrilor comisiei de concurs gi a persoanelor care asigurd secretariatul comisiei de concurs,
respectiv supravegherea desEgurlrii probei.
(16) ln inclperea in care are loc concursul, pe toata perioada derulirii acestuia. inclusiv a formalitdlilor prealabile
gi a celor ulterioare finalizlrii probei. candidalilor nu le este permisl delinerea sau folosirea vreunei surse de
consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanlI.
(17) Nerespectarea dispoziliilor prevlzute la alin. (16) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.
( I 3)

Comisia de concurs, constatand incilcarea acestor dispozilii, elimini candidatul din salI. inscrie menliunea
"anulat" pe lucrare gi consemneazl cele intdmplate in procesul-verbal.
(18) Lucr5rile se redacteazl, sub sancliunea anulirii, doar pe seturile de hAnie asigurate de cetre Academia
Romin5, purtand $tampila acesteia pe fiecare fild. Prima fili, dup6 inscrierea numelui gi a prenumelui in collul
din dreapta sus. se lipegte astfel incat datele inscrise se nu poate fi identificate gi se aplici gtampila. cu exceplia
situaliei in care existl un singur candidat pentru postul vacant, caz in care nu mai existi obligalia sigilirii lucririi.
(19) Candidatul are obligalia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisl, respectiv testul-grile, la finalizarea
lucririi ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semndnd borderoul special intocmit in acest sens.

ART.

19

ir,
interviului se testeaza abilitElile, aptitudinile gi motivalia candidalilor. Proba interviului poate fi
suslinutii "ud-l
doar de citre acei candidali declarali admigi la proba scristr .
(2) Interviul se realizeazA conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs in ziua desEgurlrii
-1ry
acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
> abilitegi qi cunoqtinle impuse de funclie;
) capacitatea de a luadecizii gi deaevalua impactul acestora:
) exercitareacontrolului decizional:

)
)
)

capacitatea managerialS:
capacitatea de analizd qi sintez6;

motiva(ia candidatului;

(3) Fiecare membru al comisiei de concurs poate

adresa intrebdri candidatului. Nu se pot adresa intrebiri
referitoare la opiniile politice ale candidatului. religie. etnie. starea materialS, originea sociall sau care pot
constitui discriminare pe criterii de sex sau orientare sexuali.
(4) lntrebirile qi rdspunsurile la interviu se inregistreazi sau se consemneazi in scris in anexa la raportul final al
concursului. intocmiti de secretarul comisiei de concurs, gi se semneazi de membrii acesteia 5i de candidat.
(5) Interviul gi proiectul de management se suslin intr-un termen de maximum 4 zile lucrltoare de la data suslinerii

probei scrise(6) Data qi ora sustinerii interviului qi a proiectului de management se afigeazi obligatoriu odate cu rezultatele la
proba scrisi.

ART.20

(l)-t Suslinerea proiectului de management vizeaze:

Casei Oamenilor de $tiin16 9i propuneri privind imbundtSlirea gi evolulia acesteia in
sistemul institulional existent;
analiza

activitilii
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anafiza oigariIz6rii unit6lii 9i propuneride iebrganizare gi/sau restrutturare. dupd caz;
interpretarea datelor din situalia economico-financiari a Casei Oamenilor de $tiintd;
analiza capacitetii institulionale din punctul de vedere al resurselor umane proprii gi/sau externalizatel
strategia, programele gi planul de acliune pentru indeplinirea misiunii specifice a Casei Oamenilor de
$tiin1I, corelate cu legislalia in vigoare referitoare la activitatea desliguratd in cadrul acestei entitlli;
previziune a evoluliei economico-financiare a Casei Oamenilor de $tiin15 cu estimarea resurselor
financiare ce ar trebui alocate, precum gi a veniturilor ce pot fi atrase din alte surse.
(2) Pentru intocmirea proiectului de management. Casa Oamenilor de $tiinla va pune la dispozilia candidalilor
urmatoarele documente de referinll necesare analizei:
organigrama gi regulamentul de organizare gi funclionare ale instituliei;
statul de func(iial instituliei;
bilan.tul aprobat al instituliei - pe ultimii trei ani.
bugetul aprobat al instituliei.
(3) In vederea intocmirii corecte qi suslinerii proiectului de management, candida{ii vor putea vizita sediul

z

.
o
o

(4)

(5)
(6)
(7)

Casei Oamenilor de $tiin16 din Calea 13 Septembrie. nr. 13, Sector 5, Bucureqti pentru vizualizarea
spatiilor, a patrimoniului qi dotdrilor din Obiectivul Casa Academiei.
Proiectul se va depune de c5tre candidali pe suport de hArtie;i suport electronic Aieste limitat la un numlr
de cel mult 25 pagini (format: A4, marginile paginii: stdnga: 2 cm, dreapta 2 cm. sus: I,25 cm. jos: 1.25.
spalierea intre rdnduri: 6 puncte inainte de r6nd pi 6 puncte dupl rdnd, alinierea textului: justified. font:
Times New Roman, cu dimensiunea de I 2 puncte pentru textul de baza 5i dimensiunea de l4 puncte pentru
titluri. utilizdnd obligatoriu diacriticele specifice limbii romAne. numerotare pagini: in josul paginii,
numirul paginilor centrat).
Prezentarea proiectului de management poate fi fEcuti gi in Power Point.
Nu vor fi admi;i la seleclia dosarelor, candida{ii care nu au respectat condiliile tehnice de redactare a
proiectului de management gi condiliile de prezentare a acestuia.
In urma suslinerii proiectului de management de catre candidali, membrii comisiei de concurs dezbat gi
analizeazd proiectele de management.

Notares probelor qi comunicarea rezultatelor

ART.2I
Pentru probele concursului punctajele se stabilesc dupi cum urmeazd:
a) pentru proba scrisl punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte;
c) pentru susfinerea proiectului de management punctajul este de maximum 100 de puncte.

ART.22

(l) Anterior inceperii

corect6rii lucrdrilor la proba scrisS, fiecare lucrare va fi numerotate, cu exceplia cazului
in care existl un singur candidat pentru ocuparea postului vacant.
(2) Notarea probei scrise, a interviului ;i a proiectului managerial, dupi caz, se face in termen de maximum o
zi lucrltoare de la finalizarea fieclrei probe.
(3) Lucririle de la proba scrisd, cu exceplia cazului in care existi un singur candidat pentru ocuparea postului
vacant, se corecteazl sigilate.
(4) Punctajele se acordd de cAtre fiecare membru al comisiei de concurs in parte. pentru fiecare lucrare scris6,
gi se noteazl in borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisd se face pe baza mediei aritmetice
a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
(5) Lucrdrile care prezintd insemneri de nature se conducl la identificarea candidalilor se anuleazi 5i nu se mai
corecteaze. Menliunea "anulat" se inscrie at6t pe lucrare, cAt gi pe borderoul de notare gi pe centralizatorul
nominal. consemndndu-se aceasta in procesul-verbal.
ART.,23
( I ) ln situalia in care pentru o lucrare se inregistreazd diferenle mai mari de l0 puncte intre punctajele acordate
de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorecteaze de cetre toli membrii acesteia. Procedura recorectlrii se
reia ori de cdte ori se constate ce existii diferenle mai mari de l0 puncte intre punctajele acordate de membrii
comisiei de concurs.
(2) Se interzice desigilarea lucririlor anterior recorectdrii.
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AR',l . 24

(l ) Lucrlrile scrise, dupi acordarea punctajelor finale, se desigileaz5.
(2) Sunt declarali admigi la proba scrisl candidalii care au oblinut minimum 70 de puncte.

ART.25
(l) lnterviul se noteazl pe baza criteriilor prevdzute gi a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs
pentru aceste criterii prin planul de interviu.
(2) Membrii comisiei de concurs acordi, individual. punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevdzute care se
noteazA in borderoul de notare.
(3) Sunt declarali admigi la interviu candidalii care au oblinutminimum 70 de puncte.

ART.26
d"rbut"rii

i-n,r.u

qi analizdrii proiectului de management, fiecare membru al comisiei de concurs va acorda un
punctaj pentru fiecare aspect evaluat al proiectului de management, dupd cum urmeazl:
structura planului de management, punctaj maxim 40 de puncte;
planul strategic de dezvoltare pe termen scurt gi mediu a Casei Oamenilor de $tiin16. punctaj maxim 40
de puncte;
calitatea/sustenabilitatea planului de management, punctaj maxim 20 de puncte.
Sunt declarali admiqi in urma suslinerii planului de management. candidalii care au oblinut minimum 70 de
puncte.

-

ART.27
Punctajul final se calculeaz[ ca medie aritmetici a punctajelor oblinute la proba scrisS, interviu qi sus!inerea
proiectului de management.
(2) Punctajele finale ale concursului, in ordine descrescetoare, vor fi inscrise intr-un Proces-verbal, in care se
va menliona pentru fiecare candidat punctajul oblinut la fiecare probd a concursului. Centralizatorul nominal se
semneaza pe fiecare pagini de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.
(3) Comunicarea rezultatelor Ia fiecare probd a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecdrui
candidat 9i a menliunii "admis" sau "respins", prin afigare la sediul Academiei Rom6ne gi al Casei Oamenilor de
$tiinln in termen de maximum o zi lucritoare de la data finalizirii probei.
(4) Se considerd admis la concursul pentru ocuparea postului vacant de conducere - Director-Manager,
candidatul care a oblinut cel mai mare punctaj dintre candidalii care au concurat pentru acelagi post, cu condilia
ca acestia sI fi oblinut punctajul minim necesar.
(5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a oblinut punctajul cel mai mare la proba scrisi, iar daci
egalitatea se menline, candidalii afla1i in aceastl situalie vor fi invitali la un nou interviu in urma cdruia comisia
de concurs va decide asupra candidatului c6gtigdtor.
(6) Rezultatele finale ale concursului de ocupare a funcliei de Director-Manager se consemneazi in raportul
final al concursului.
(I)

Solu(ionarea contestatiilor
ART.28
DupI afigarea rezultatelor oblinute la seleclia dosarelor, proba scrisd, interviu gi suslinerea proiectului

de

management, candidalii nemullumili pot depune contestalie in termen de cel mult o zi lucritoare de la data afiqdrii
rezultatului pentru fiecare probi. sub sancliunea dec6derii din acest drept.

ART.29
_lm

situalia contestaliilor formulate

fali de rezultatul selecliei dosarelor, comisia de solulionare

a

contestatiilor va verifica indeplinirea de cAtre candidatul contestatar a condiliilor pentru participare la concurs in
termen de maximum o zi lucrdtoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
(2) in situalia contestaliilor formulate fap de rezultatul probei scrise. a interviului 9i a suslinerii proiectului de
management, comisia de solulionare a contestaliilor va analiza lucrarea, consemnarea rispunsurilor la interviu
sau va reevalua proiectul managerial doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucritoare de
.
la expirarea termenului de depunere a

contestaliilor.

ART.30
Comisia de solulionare a contestatiilor va admite contestalia gi va modifica rezultatul selecliei dosarelor,
respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs. in situalia in care:
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a) canalidatu-llrxfepLneqte condrlr e peniru a parti-ipa fa concuri, in Situalra c-o-nlEiildililor fo'riirulEte T5liltle
rezultatul selecliei dosarelor;
b) constat5 cI punctajele nu au fost acordate potrivit baremului gi rtrspunsurilor din lucrarea scris6, punctajele
de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, intrebirilor formulate ti rdspunsurilor candidatului
in cadrul interviului, sau planul de management nu a fost evaluat conform cerinlelor formulate.
c) ca urmare a recorectarii lucrerii de la proba scris6, a analizdrii consemndrii rispunsurilor la interviu. respectiv
evaluarea proiectului de management, candidatul declarat inilial "respins" obline cel pulin punctajul minim pentru
promovarea probei scrise. a interviului sau a sustinerii proiectului de management.

ART.3I
( l) Contestalia va fi respinsi in urmitoarele situalii:
a) candidatul nu indeplinegte condiliile pentru a participa la concursi
b) punctajele au fost acordate potrivit baremului gi rdspunsurilor din lucrarea scrisi sau punctajele de la interviu

au fost acordate potrivit planului de interviu. intrebdrilor formulate gi rdspunsurilor candidalilor in cadrul
interviului gi a suslinerii proiectului de management;
(2) Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afigare Ia sediul Academiei Romdne $i al unitatii
Casa Oamenilor de $tiin15, imediat dupl solulionarea contestaliilor.
(3) Candidatul nemullumit de modul de solulionare a contestaliei se poate adresa instanlei de contencios
administrativ. in condiliile legii.
(4) Rezultatele finale se afileazd la sediul Casei Oamenilor de $tiin1i, in termen de maximum o zi lucrdtoare de
la expirarea termenului prevezut la art.29 alin. (2), prin specificarea punctajului final al fieclrui candidat qi a
menliunii "admis" sau "respins".
ART.32
( I ) Casa Oamenilor de $tiinld pune la dispozilia candidalilor interesali, la solicitarea acestora, documentele
elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de solulionare a contestaliilor, care sunt informalii de interes
public, cu respectarea confidenlialitzilii datelor care lac referire la ceilalli candidali, inclusiv a datelor cu caracter
personal. potrivit legii.
(2) Orice candidat iqi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisd individual6 redactatA in cadrul probei
scrise a concursului, dupi corectarea gi notarea acesteia, in prezenla secretarului comisiei de concurs.
Suspendarea, am0narea gi reluarea concursului

ART.33
-lD
Ti- cazul in care, de la data anunllrii

concursului gi p6n5 la afigarea rezultatelor finale ale acestuia,
principal
Academia
RomdnI,
este sesizati cu privire la nerespectarea prevederilor legale
de credite Ordonatorul
privind organizarea gi desflgurarea concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. In cazul
in care se constate ci nu au fost respectate prevederile legale sau cdnd aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu
incadrarea in termenele procedurale prevezute de lege, desfrgurarea concursului va fi suspendati.
(2) Suspendarea se dispune de citre Ordonatorul principal de credite - Academia RomAnI prin Secretarul
General al Academiei RomAne, dupi o verificare prealabila, in regim de urgenla, a situaliei in fapt sesizate, dace
se constata existenla unor deficienle in respectarea prevederilor legale.
(3) Sesizarea poate fi fAcute de cetre membriicomisiei de concurs ori ai comisiei de solulionare a contestaliilor,
de cltre oricare dintre candidali sau de cdtre orice persoand interesatf,.
(4) in situalia in care. in urma verificlrii realizate potrivit alin. ( I ), se constati ce sunt respectate prevederile
legale privind organizarea gi desligurarea concursului, acesta se desfEsoari in continuare.

ART.34

lfii-"-rl

in care. din motive obiective, nu se pot respecta data gi ora desfiSuririi concursului:
a) concursul se amdnl pentru o perioadi de maximum I 5 zile lucritoare;
b) se reia procedura de organizare qi deslhgurare a acestuia daca amanarea nu poate fi dispustr conform lit. a).
(2) in situalia constaterii necesitSlii amdnirii concursului, Casa Oamenilor de $tiinle, unitate organizatoare a
concursului are obligalia:
a) anunldrii. prin aceleagi mijloace de informare, a modificErilor intervenite in deslEgurarea concursului;
b) informirii candidalilor ale ciror dosare au fost inregistrate, daca este cazul. prin orice mijloc de informare
care poate fi dovedit.
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ART. J5
(l ) Candidaturile inregistrate la concursul a c5rui proceduri a fost suspendati sau am6natl se considerl valide
dac[ persoanele care au depus dosarele de concurs igi expriml in scris intenlia de a participa din nou la concurs
la noile date.

(2) ln situalia in care, la reluarea procedurii de concurs previzute la art. 34 lit. b in dosare existi documente
obligalia de a le inlocui p6n5 la data previzutd pentru prima probd de

a cdror valabilitate a incetat, candidalii au

concurs.

Prezentarea la post

ART.36

(l)

Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant de DirectorManager este obligat sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afigirii
rezultatului final al concursu lu i.
(2) Prin exceplie de la prevederile alin. (l), in urma formuldrii unei cereri scrise si lemeinic motivste,
candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, tn termen de 3 zile lucrdtoare de la afisarea rezukatului
concursului, un termen ulterior de prezentsre lo post de maxim 15 de zile lucrdtoare de la data afiqdrii
rezultatului concursului pentru funclia de Direclor- Manager.
(3) in cazul admiterii la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant, contractul de management se
incheie pe perioada absenlei titularului postului.
(4) In cazul neprezentArii la post la termenul stabilit la alin. (l ) 9i in lipsa unei inqtiinllri potrivit alin. (2), postul
este declarat vacant, urmand sI se comunice candidatului care a oblinut nota finald imediat inferioari posibilitatea
de a ocupa postul respectiv.

CAPITOLUL V
Dispozi{ii finale
ART.37

(l)

Prezidiul Academiei Romdne valideazi rezultatele concursului pentru ocuparea postului de DirectorManager al Casei Oamenilor de $tiinln dup[ primirea avizului Consiliului Casei Oamenilor de $tiin1e.
conform art. 58 alin, (2) din Statutul Academiei Romdne.
(2) Numirea pe postul de Director-Manager al Casei Oamenilor de $tiing se face prin decizia Preqedintelui
Academiei Romdne, pe o perioadl de 4 ani.
(3) Candidatut declarat c6gtigdtor va incheia cu Academia Romdnd un contract de management, proiectul siu
de management fiind parte integrante a acestui contract.
(4) Pe perioada contractului de management se efectueazd evaluarea anuald a Directorului-Managerului Casei
Oamenilor de $tiin!6 pe baza criteriilor de performanll stabilite de Consiliul Casei Oamenilor de $tiintd,
anexate la contractul de management.

ART.38
Prezentul Regulament se aprobl de Prezidiul Academiei RomAne
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Anexa nr. 3

REGULAMENT
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzetor
funcliilor contractuale a personalului din cadrul Casei Oamenilor de $tiinF - Clubul Oamenilor de $tiin1i.
funclie de conducere - Director-Manager

CAPITOLUL I
Organizarea concursului de ocupare a postului vacant

-

Director-Manager

ART. I
(

l)

Ocuparea postului de conducere

-

de $tiinle se face prin concurs in

Director-Manager al Casei Oamenilor de $tiinp - Clubul Oamenilor
conformitate cu prevederile legislaliei in vigoare gi a prezentului

regulament.
(2) Ocuparea se face pe post cu norml intreagd gi durat6 determinatii, in baza unui contract de management
valabil 4 ani.
(3) Concursul pentru ocuparea postului de Director-Manager in cadrul unitelii casa oamenilor de $tiinli Clubul Oamenilor de $tiin15 se organizeazi gi se deslEgoari in baza urmetoarelor principii:
a) competilie deschisi informarea publici privind funclia de conducere pentru care se organizeazd
concurs, asigurarea accesului liber gi egal de panicipare la concurs a oricirei persoane care intrunegte

-

condiliile stabilite;
b) competenti gi merit profesional - selectarea celor mai competente persoane in baza unor criterii clar
definite 5i a unei proceduri unice de evaluare;
c) impa4ialitate - aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor unice de seleclie;
d) transparenla - prezentarea informaliilor referitoare la modul de organizare gi desf5;urare a concursului
tuturor persoanelor interesate.

ART.2
Lu concursul de ocupare a postului de Director-Manager al unitiilii Casa Oamenilor de $tiinla - Clubul
Oamenilor de $tiinF. funclie de conducere, pot participa persoanele care indeplinesc cumulativ urmetoarele
condilii:

in Rominia;
b) cunosc limba romAni, scris 9i vorbit:
c) au capacitate deplini de exercitiu;

a) au cetalenia romdn6, gi domiciliul

d) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcliei pentru care candideaz[, atestatd pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitilile sanitare abilitate;
e) indeplinesc condiliile de studii gi, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit cerinlelor

postului scos la concurs;
f) vechime in functie de conducere in specificul activitalii de minim 5 ani;
g) nu a fost condamnat5 definitiv pentru sevariirea unei infracliuni contra umanitelii, contra statului ori
iontru urto.itelii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicl infEptuirea justiliei, de fals ori a
unor fapte de coruplie sau a unei infracliuni slvirgite cu intentie, care ar face-o incompatibili cu exercitarea
func{iei, cu excep{ia situaliei in care a intervenit reabilitarea.
h) nu au fost sanctionate pentru incllcarea dispoziliilor legale in materie fiscal5, dovada ldcAndu-se pe baz;
de certificat de cazier fiscal.

ART.3
Nu pot candida pentru ocuparea funcliei de Director-Manager al Casei Oamenilor de $tiin1d - Clubul
Oamenilor de $tiin1i, persoanele care:
a) au fost condamnate definitiv pentru sevartirea unei infracliuni contra umanitelii, contra statului ori
contra autoritdlii, de serviciu sau in legiturl cu serviciul. care impiedicl infiptuirea justiliei, fals ori a
unor fapte de coruplie sau a unei infracliuni slvdrgite cu intenlie, care ar face-o incompatibili cu
exercitarea funcliei;
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b) aii lost sanclionate pentru incdlcareaZ-spo2iliilor legafe In m-teiie fiscalE;
c) sunt angajate in activitdli astfel incdt sd intervind conflicte de interese cu activitatea desfagurati in cadrul
Casei Oamenilor de $tiinp - Clubul Oamenilor de $tiinlE;

ART.4

(l)

Casa Oamenilor de $tiinp - Clubul Oamenilor de $tiinF, are obligalia sd publice, cu cel pulin l5 zile
lucretoare inainte de data stabiliE pentru prima probd a concursului pentru ocuparea postului de Director-

Manager al Casei Oamenilor de $tiinld - Clubul Oamenilor de $tiin1I, anunlul privind concursul, in
Monitorul Oficial al RomAniei, Partea a III-a, intr-un cotidian de largi circulalie, precum 9i la sediul
entitnlii.
(2) Concursul se desfEgoarl conform cerinlelor cuprinse in anuntul public, al cdrui conlinut este elaborat de
Casa Oamenilor de $tiinla, aprobat de Secretarul General al Academiei RomAne 9i afiqat la sediul Casei
Oamenilor de $tiing gi al Clubului Oamenilor de $tiin1a. Anunlul va cuprinde, obligatoriu, urmitoarele
elemente:
(a) Condiliile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea postului;
(b) Condilii generale qi specifice necesare ocupirii postului;
(c) Documentele solicitate canditaliilor pentru intocmirea dosarului de concurs, data limitl gi ora pdnd la care
se pot depune acestea, locul unde se depun gi se inregistreazd dosarele de concurs, cu precizarea persoanelor
gi datelor de contact, inclusiv alte date necesare desllqurlrii concursuluil
(d) Tipul probelor de concurs, locul. data;i ora desfrqurdrii acestora;
(e) Calendarul de deslEgurare al concursului, respectiv data limitii gi ora pdnd la care se pot depune dosarele
de concurs, datele de deslZqurare a probelor de concurs, termenele in care se afigeazi rezultatele pentru
fiecare probi, termenele in care se pot depune ;i in care se afiqeaz[ rezultatele contestatiilor, precum gi
termenul in care se afiqeazl rezultatele finale;
(0 tnformaliiprivind condiliile tehnice de redactare a proiectului de management gi condiliile de prezentare a
acestuia.

(g) Bibliografia gi. dupi caz. tematica:
(3) Informaliile se menlin la locul de afi;are pinl la finalizarea concursului;
(4) Anunlul se publicl in presa scrisi gi va contine denumirea postului "Director-Manager"pentru care se
organizeazi concursul gi principalele cerinje ale acestuia, respectiv data limiti pdni la care se poate depune
dosarul de concurs, precum qi datele de contact ale persoanei din cadrul unitSlii care organizeazl concursul;
(5) Documentele aferente concursului, respectiv anunlul cuprinzand condiliile generale gi specifice, calendarul
de deslEgurare a concursului, bibliografia gi, dupd caz, tematica. se transmit spre publicare citre portalul
posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro, in ziua apariliei anunlului in Monitorul
Oficial al RomAniei, Partea a lll-a qi in presa scrisd.
(6) Publicitatea in cazul modificdrii unor aspecte referitoare la organizarea sau desfigurarea concursului se
realizeazdin cel mai scurt timp prin mijloacele prevfuute la alin. ( I ).

CAPITOLUL

II

ixscnrensl cINDTDATILoR
ART.5
Dosarul de concurs
) Pentru inscrierea la concurs pentru postul de Director-Manager in cadrul Casei Oamenilor de $tiinla - Clubul
Oamenilor de $tiin1a, candidalii vor prezenta un dosar de concurs care va conline urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresatii Directorului Casei Oamenilor de $tiinln;
b) copia actului de identitate;
c) copia certificatului de cdsalorie sau alte acte (doar in cazul in care numele din actele depuse la dosar este
diferit de cel din actul de identitate);
d) copiile diplomelor de studii care sd ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atestii efectuarea unor
specializiri;
e) copia cametului de muncl sau, dupl caz, adeverinlele care atesti vechimea in munc6;
(I

fl

cazieruljudiciarvalabil:
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g)
h)

ier fiscall
adeverinli medicali care atesta starea de sinitate corespunzAtoare eliberati cu cel mult 3 luni anterior
derulirii concursului de citre medicul de familie al candidatului sau de cetre unitelile sanitare abilitate, cu
menliunea "apt de muncl"i
i) curriculum vitae model Europass (semnat gi datat pe fiecare pagini);
j) declaralie pe propria rdspundere cI nu este angajat in activitlli astfel incdt sI intervinl conflicte de interese
cu activitatea desldguratd in cadrul Casei Oamenilor de $tiinle - Clubul Oamenilor de $tiinld;
k) aviz psihologic cu men!iunea apt/inapt psihologic;
l) 2 recomandlri de la locurile de munci anterioare:
m) proiect de management (semnat qi datat).
(2) La depunerea dosarelor de concurs, candidalii vor prezenta gi in original documentele depuse in copie in
vederea certificlrii "conform cu originalul" de cetre secretarul comisiei de concurs.
(3) Toate documentele menlionate pentru constituirea dosarului de concurs sunt obligatorii. iar lipsa cel pulin
a unuia dintre documente anterior menlionate atrage respingerea candidaturii
caz

CAPITOLUL

III

Constituirea comisiilor de concurs gi de solufionare a contestatiilor

ART.6

(l)

Comisia de concurs, respectiv comisia de solulionare a contestafiilor, in condiliile prezentului regulament,
se constituie prin decizie a directorului Casei Oamenilor de $tiin15, dupl aprobarea prealabila a Secretarului
General al Academiei Romdne pdnd cel t6rziu la data publicdrii anuntului de concurs.
(2) Persoanele nominalizate in comisia de concurs gi in comisia de solulionare a contestaliilor, cu exceplia
secretarului. sunt persoane cu pregitire gi experienld manageriald in domeniul postului pentru care se organizeazA
concursul.
(3) Atit comisia de concurs, cdt gi comisia de solutionare a contestaliilor au fiecare in componenla lor un
pregedinte. 2 membri Si un secretar.
(4) PreSedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de solulionare a contestaliilor se desemneaZ din
nindul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
(5) Secretariatul comisiei de concurs 9i secretariatul comisiei de solulionare a contestatiilor se asiguri de cetre
persoanl
o
din cadrul compartimentului de resurse umane al Casei Oamenilor de $tiinld sau al Clubului Oamenilor
de Stiinta, acesta neavind calitatea de membru.
(6) Secretarul comisiei de concurs este gi secretar al comisiei de solulionare a contestaliilor gi este numit prin
actul prevezut la alin. (l).
(7) In situalia in care in cadrul Academiei Romdne nu existl specialigti disponibili. in comisia de concurs pot
fi cooptali specialigti din afara unitiilii.

ART.7

Persoanele desemnate in comisiile de concurs sau de solulionare a contestaliilor trebuie si indeplineasci
cumulativ urmdtoarele condilii:
a) sA delini o funclie cel pulin egali sau echivalentd cu func{ia contractualS vacantii - Director-Manager,
pentru ocuparea cdreia se organizeazi concursul;
b) si nu se afle in cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.

ART.8
Calitatea de membru in comisia de concurs este incompatibilS cu calitatea de membru in comisia de solulionare
a contestatiilor.

ART.9
Nu poate

fi

desemnatE in calitatea de membru in comisia de concurs sau in comisia de solulionare a
contestaliilor persoana care se aflI in urmatoarele situalii:
a) a fost sanclionate disciplinar, iar sancliunea aplicati nu a fost radiati, conform legii;
b) are relalii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidagi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale solului
sau soliei pot afecta impa4ialitatea gi obiectivitatea evaludrii;
c) este sol, sotie, ruda sau afin p6n5 la gradul al lV-lea inclusiv cu oricare dintre candidali ori cu un alt membru
al comisiei de concurs sau al comisiei de solulionare a contestaliilor;

Edilia I Revizia 0

Pagina 25 din 32

d) este sau urmeaz- sI

ART.

(l)

Fre

rlirect S[bordonaiierarhlc aloricdruia dintie candiilali.

10

Situaliile prevazute la art. 8 5i 9 se sesizeazl in scris directorului Casei Oamenilor de $tiinli de citre
persoana in cauzd, de oricare dintre candidali, ori de orice alti persoand interesatd, in orice moment al organizlrii
gi desEquririi concursului.
(2) Membrii comisiei de concurs gi cei ai comisiei de solulionare a contestaliilor au obligalia sE informeze. in
scris, cu celeritate. persoanele care i-au desemnat despre aparilia oricdrei situalii dintre cele prevlzute la art. 8 gi
f. in aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de solulionare a contestatiilor au obligalia sd se
ablinl de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concurs.
(3) in cazul constaterii existenlei uneia dintre situaliile prevdzute la art. 8 9i 9 actul administrativ de numire a
comisiei de concurs, respectiv de solulionare a contestatiilor se modificd in mod corespunzitor, in termen de cel
mult doud zile lucrltoare de la data constatirii, prin inlocuirea persoanei aflate in respectiva situalie cu o altA
persoana care si indeplineascd condiliile prevdzute la 44-1.
(4) in cazul in care oricare dintre situaliile prevezute la art. 8 9i 9 se constata ulterior desfEquririi uneia dintre
probele concursului. rezultatul probei ori probelor desfigurate se recalculeazd prin eliminarea evaluirii membrului
aflat in situatie de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurlrii validiElii evalulrii a cel pulin
doud treimi din numdrul membrilor comisiei de concurs.
(5) in situalia in care nu este asigurate validitatea evaludrii a cel pulin doui treimi din numlrul membrilor
comisiei de concurs, procedura de organizare qi desfrgurare a concursului se reia.

ART. I1
Neindeplinirea de citre membrii comisiilor de concurs gi de solulionare a contestaliilor a obligaliei prevazute
la art. l0 alin. (2) se sanclioneazi potrivit Legii nr. l6l/2003 privind unele mEsuri pentru asigurarea transparenlei
in exercirarea demnit5lilor publice, a funcliilor publice qi in mediul de afaceri, prevenirea $i sanclionarea corupliei'
cu modificdrile qi completirile ulterioare.

Atributiile comisiei de concu rs si ale comisiei de solu tion are
ART.

a

contestatiilor

12

Comisia de concurs are urmetoarele atribulii principale:
a. verifici respectarea condiliilor de participare la concurs, pe baza actelor din dosarele candidalilor;
b. selecteazi dosarele de concurs ale candidalilor;
c. asigurl securizarea dosarelor de concurs ale candidalilor;
d. stabilegte subiectele pentru proba scrisd;
e. stabile$te planul suslinerii proiectului de management;
f. stabileqte planul interviului qi realizeazd interviul;
g. noteazd pentru fiecare candidat proba scrisi, interviul gi sus{inerea proiectului managerial;
h. into"rn"qt" qi asiguri afigarea Iistei cu rezultatele concursului, in ordinea descrescdtoare a mediilor
oblinute de candidali;
i. semneazd procesele-verbale intocmite de secretarul comisiei dupi fiecare etapl de concurs, precum

j.

$i raportul final al concursului;
;i asiguri afiEarea listei finale cu rezultatele concursului.

intocmegte

ART. T3
Comisia de solulionare a contestatiilor are urmdtoarele atribulii principale:
a) solulioneazE ;ontestatiile depuse de candidaJi cu privire la seleclia dosarelor 5i cu privire la notarea probei
scrise, a interviutui 5i a susfinerii proiectului managerial;
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaliilor pentru a fi comunicate candidalilor.

ART.

14
de concurs gi de solulionare a contestaliilor are urmitoarele atributii principale:
primegte dosarele de concurs ale candidalilor, respectiv contestaliile;
iomunici, la cerere, informafii privitoare la organizarea qi desfrgurarea concursului;
convoace membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de solulionare a contestaliilor,

.rl comisiilor

a.
-secret b.
c.

la solicitarea pre;edintelui comisiei;
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e.

retlacteffiJ-semnE-5-liituri ile comlsia ile concuE respEEtlv comTsia cle
lionare
a contestaliilor, intreaga documentalie privind activitatea specifici a acesteia, respectiv procesulverbal al selecliei dosarelor, procesele-verbale dupl fiecare probl gi raportul final al concursului;
asiguri transmiterea/afigarea rezultatelor oblinute de candidali la probele concursului. respectiv

f.

rezultatele eventualelor contestalii;
indeplinegte orice sarcini specifice necesare pentru buna desligurare a concursului.

',l

tocm eqid,

CAPITOLUL IV
Desligurarea concursului pentru ocuparea postului vacant- Director-Manager in cadrul Casei Oamenilor de
$tiin.tn - Clubul Oamenilor de $tiin{5

ART.

15

(l)

Concursul pentru ocuparea postului de Directo-Manager in cadrul Casei Oamenilor de $tiinle - Clubul
Oamenilor de $tiin{i consti in 4 etape succesive, dupl cum urmeaza:
a) selectia dosarelor de inscrierel
b) proba scris5;
c) interviul;
d) suslinerea proiectului managerial.
(2) Se pot prezenta la urmetoarea etapl numai candidalii declarali admigi la etapa precedenti.
(3) La toate probele de concurs poate participa, cu statut de invitat, Secretarul general al Academiei RomAne.

ART.

16

-l-ifi-,*"d"."u

participerii la concurs, candidalii depun, la secretarul comisiei de concurs, dosarul de concurs in
termen de l0 zile lucritoare de Ia data afigirii anun{ului pentru ocuparea postului vacant - Director-Manager;
(2) in termen de maximum douE zile lucrdtoare de la data expirdrii termenului de depunere a dosarelor in cazul
concursului pentru ocuparea postului vacant - Director-Manager, comisia de concurs are obligalia de a selecta
dosarele de concurs pe baza indeplinirii condiliilor de participare.
(3) Dupe finalizarea selecliei dosarelor se va incheia un proces-verbal, care va fi semnat de cetre toli membrii
comisiei.

Selecfia dosarelor de concurs, proba scrisi aconcursului, interviul gi proiectul managerial

ART.

17

Rezultatele selectirii dosarelor de inscriere se afigeazi de cetre secretarul comisiei de concurs, cu mentiunea
"admis" sau "respins", insolitd" dupi caz, de motivul respingerii. la sediul Casei Oamenilor de $tiint5 ii al Clubului
Oamenilor de Stiinle in termen de o zi lucritoare de la expirarea termenului prevdzut la art. l6 alin. (2).

ART.

18

) Proba scrisl constl in redactarea unei lucriri gi/sau in rezolvarea unor teste-gril5.
(2) Prin proba scrisi se testeazl cunogtinlele teoretice necesare ocupdrii postului pentru care se organizeazl
concursul.
(3) Subiectele pentru proba scrisl se stabilesc pe baza bibliografiei 9i, dupn caz, pe baza lematicii de concurs,
astfel incat si reflecte capacitatea de analizl gi sintezl a candidalilor, in concordanli cu nivelul qi specificul
postului pentru care se organizeazl concursul.
(4) Pentru candidalii la ocuparea aceluiagi post, subiectele sunt identice in cadrul aceluiagi concurs.
(5) Comisia de concurs stabilegte subiectele pi alcltuiegte seturile de subiecte pentru proba scrisi, in ziua in
care se desfEgoartr proba scrisi.
(6) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia intocmegte minimum douE seturi de subiecte
care vor fi prezentate candidalilor.
(7) Membrii comisiei de concurs rispund individual pentru asigurarea confidentialitetii subiectelor propuse.
(8) Seturile de subiecte se semneazi de toli membrii comisiei de concurs gi se inchid in plicuri sigilate purtdnd
gtampila Casei Oamenilor de $tiin1a.
(I
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(9) Comisia de cbncurs stabilegte pundtaJul maxlm pentru fiecare subiect, cbre se bom[nic6 odatf, cri subiectele
9i se afigeaz5 la locul desfEgurdrii concursului.
(10) in cazul in care proba scrisi constii in rezolvarea unor teste-gril5, intrebirile pot fi formulate cu cel mult
doul zile inainte de proba scrisd, cu condilia ca numlrul acestora se fie de 3 ori mai mare decAt numlrul
intrebirilor stabilit pentru fiecare test-grili. intrebdrile pentru fiecare test-grili se stabilesc in ziua in care se
deslbgoarE proba scrisd, inainte de inceperea acestei probe.
(ll) Inainte de inceperea probei scrise se face verificarea identitiiJii al candidatilor. in vederea indeplinirii
formalitelilor prealabil. Verificarea identitiilii candidalilor se face pe baza actului de identitate. aflat in termen de
valabilitate. Candidalii care nu sunt prezenli sau care nu pot face dovada identitalii prin prezentarea actului de
identitate sunt considerali absenli.
( l2) Dupi verificarea identitdlii candidalilor, iegirea din sal6 a acestora atrage eliminarea din concurs. cu exceplia
situaliilor de urgenli in care acegtia pot fi insoliti de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele
care asigurE supravegherea.

(13) Durata probei scrise se stabilegte de comisia de concurs in funclie de gradul de dificultate gi complexitate al
subiectelor, dar nu poate deplgi 3 ore.
( l4) La ora stabiliti pentru inceperea probei scrise, comisia de concurs prezintii candidalilor seturile de subiecte
qi invitii un candidat sd extragi un plic cu subiectele de concurs.
(15) Dupa inceperea comunicdrii subiectelor este interzis accesul candidalilor care intiirzie sau al oriclrei alte
persoane, in aflara membrilor comisiei de concurs gi a persoanelor care asiguri secretariatul comisiei de concurs,
respectiv supravegherea desliquririi probei.
( l6) In inclperea in care are loc concursul, pe toate perioada derulirii acestuia, inclusiv a formalitililor prealabile
gi a celor ulterioare finalizirii probei, candidalilor nu le este permisl delinerea sau folosirea vreunei surse de
consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distan16.
(17) Nerespectarea dispoziliilor prev[zute la alin. (16) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.
Comisia de concurs, constatdnd incllcarea acestor dispozilii, elimini candidatul din salI, inscrie menliunea
"anulat" pe lucrare gi consemneazl cele intdmplate in procesul-verbal.
(18) Lucr5rile se redacteaze, sub sancliunea anullrii, doar pe seturile de hdrtie asigurate de Casa Oamenilor de
Stiinte, puftand gtampila acesteia pe fiecare fili. Prima fild, dupi inscrierea numelui qi a prenumelui in collul din
dreapta sus, se lipegte astfel incat datele inscrise sI nu poatA fi identificate gi se aplici gtampila, cu exceptia
situaliei in care existe un singur candidat pentru postul vacant, caz in care nu mai existi obligalia sigildrii lucririi.
(19) Candidatul are obligalia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisi, respectiv testul-grilE. la finalizarea
Iucririi ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semntnd borderoul special intocmit in acest sens.

ART.

19

-6i:n .ud*l interviului

abilitdlile, aptitudinile gi motivalia candidalilor. Proba interviului poate fi
sustinuta doar de citre acei candidali declarali admigi la proba scrisi .
(2) lnterviul se realizeazi conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs in ziua desliguririi
acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
> abilit6ti gi cunogtinle impuse de func1ie;
i capacitatea de a lua decizii gi de a evalua impactul acestora;
i exercitarea controlului decizional;
i capacitateamanageriald;
i capacitatea de analizd, qi sintezl;
> motivalia candidatului;
(3) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa intrebari candidatului. Nu se pot adresa intrebiri
referitoare la opiniile politice ale candidatului, religie. etnie, starea materiald, originea sociali sau care pot
constitui discriminare pe criterii de sex sau orientare sexuald.
(4) lntrebirile 9i rdspunsurile la interviu se inregistreazi sau se consemneazi in scris in anexa la raportul final al
concursului, intocmitd de secretarul comisiei de concurs, gi se semneazi de membrii acesteia 9i de candidat.
(5) Interviul gi proiectul de management se suslin intr-un termen de maximum 4 zile lucrdtoare de la data suslinerii
probei scrise.
(6) Data ti ora sustinerii interviului gi a proiectului de management se afigeazi obligatoriu odati cu rezultatele la
se testeaza

proba scrisd.

Edilia I Revizia 0

Pagina 28 din 32

ART.20
(

l)

I

)
)
>
7
)
)

Suslinerea proiectului de management vizeazd:
analiza activitiilii unitdtii Casa Oamenilor de $tiinli - Clubul Oamenilor de $tiinla gi propuneri privind
imbunEtilirea gi evolulia acesteiain sistemul institulional existent;
analiza organizerii unitdlii 9i propuneri de reorganizare gi/sau restructurare, dupi caz;
interpretarea datelor economico-financiare a uniHlii Casa Oamenilor de $tiin15 - Clubul Oamenilor de

Stiinle;
analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bazin specifice instituliei (in lunclie de tipurile de
produse/servicii oferite, solulii 9i propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a
cheltuielilor instituliei )l
analiza capacitilii institulionale din punctul de vedere al resurselor umane proprii qi/sau externalizate;
strategia. programele gi planul de acliune pentru indeplinirea misiunii specifice a unitdlii Casa Oamenilor
de $tiinle - Clubul Oamenilor de $tiinF. corelate cu legislalia in vigoare referitoare la activitatea
desfigurati in cadrul acestei entit6li;
previziune a evoluliei economico-financiare a unitdlii Casa Oamenilor de Stiinla - Clubul Oamenilor de
$tiinte, cu estimarea resurselor financiare ce ar trebui alocate, precum 5i a veniturilor ce pot fi atrase din
alte surse.

(2) Pentru intocmirea proiectului de management, Casa Oamenilor de $tiinlE - Clubul Oamenilor de $tiin15 va
pune la dispozilia candidaJilor urmltoarele documente de referinld necesare analizei:
organigrama gi regulamentul de organizare gi funclionare ale instituliei;
statul de funclii al instituliei;
bilanlul aprobat al instituliei - pe ultimii trei ani.
bugetul aprobat al instituliei.
(3) in vederea intocmirii corecte gi sustinerii proiectului de management, candidalii vor putea vizita sediul
Casei Oamenilor de $tiinld-Clubul Oamenilor de $tiinle pentru vizualizarea spaliilor, a patrimoniului 9i
dotairilor unitltii.
(4) Proiectul se va depune de cdtre candidagi pe suport de hdrtie 9i suport electronic ai este limitat la un numdr
de cel mult 25 pagini (format: A4, marginile paginii: stinga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1.25 cm. jos: 1,25'
spalierea intre rdnduri: 6 puncte inainte de nind pi 6 puncte dupi r.ind, alinierea textului: justified, font:
Times New Roman, cu dimensiunea de l2 puncte pentru textul de bazd gi dimensiunea de l4 puncte pentru

.
.
o
o

titluri, utilizdnd obligatoriu diacriticele specifice limbii romdne, numerotare pagini: in josul paginii,

numIrul paginilor centrat).
(5) Prezentarea proiectului de management poate fi ftcute Si in Power Point.
(6) Nu vor fi admigi la seleclia dosarelor, candidafii care nu au respectat condiliile tehnice de redactare a
proiectului de management qi condiliile de prezentare a acestuia.
__.
(7) [n urma suslinerii proiectului de management de citre candidali, membrii comisiei de concurs dezbat 9i
analizeazd proiectele de management.

Notarea probelor $i comunicarea rezultatelor

ART.2I
Pentru probele concursului punctajele se stabilesc dupi cum urmeaze:
a) pentru proba scrisi punctajul este de maximum 100 de puncte:
b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte;
c) pentru suslinerea proiectului de management punctajul este de maximum 100 de puncte.

ART.22
) Anterior inceperii corectirii lucririlor la proba scrisi, fiecare lucrare va fi numerotatS. cu exceplia cazului
in care existl un singur candidat pentru ocuparea postului vacant.
(2) Notarea probei scrise, a interviului 5i a proiectului managerial, dupd caz, se face in termen de maximum o
zi lucrltoare de la finalizarea fiecirei probe.
(3) Lucririle de la proba scris6, cu exceplia cazului in care existd un singur candidat pentru ocuparea postului
vacant, se corecteazi sigilate.
(I
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(4)TuhCtajele se acordh de cEfrClecare mernbru aT comisiei de concurs in paite, pentru fiecare ludrare scrisS,
5i se noteazd in borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisi se face pe baza mediei aritmetice
a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
(5) Lucririle care prezintii insemniri de naturi sd conduce la identificarea candidalilor se anuleazl gi nu se mai
corecteazE. Menliunea "anulat" se inscrie atdt pe lucrare. c6t gi pe borderoul de notare 5i pe centralizatorul
nominal, consemnAndu-se aceasta in procesul-verbal.

ARr.13

:
,
,
,
,
:
,
:
.
;
,
:
,
,
.

( I ) ln situalia in care pentru o lucrare se inregistreazl diferenle mai mari de l0 puncte intre punctajele acordate
demembrii comisiei de concurs, lucrarea se recorecteaze de cAtre toli membrii acesteia. Procedura recorectdrii se
reia ori de c6te ori se constate cd existii diferenle mai mari de l0 puncte intre punctajele acordate de membrii
comisiei de concurs.
(2) Se interzice desigilarea lucrdrilor anterior recorecterii.

ART.24
(l) Lucririle scrise, dupd acordarea punctajelor finale,

se desigileaz5.
(2) Sunt declarali admiqi la proba scrisl candidalii care au oblinut minimum 70 de puncte.

ART.25
( I ) Interviul se noteazi pe ba,a criteriilor prevlzute 9i a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs
pentru aceste criterii prin planul de interviu.
(2) Membrii comisiei de concurs acordl, individual. punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevezute care
noteaza in borderoul de notare.
(3) Sunt declarali admiqi la interviu candidalii care au oblinutminimum 70 de puncte.

se

ART.26
In urma dezbaterii qi analizirii proiectului de management. fiecare membru al comisiei de concurs va acorda un
punctaj pentru fiecare aspect evaluat al proiectului de management, dupi cum urmeazd:
- structura planului de management, punctaj maxim 40 de puncte;
- planul strategic de dezvoltare pe termen scurt qi mediu a Casei Oamenilor de $tiinla-Clubul Oamenilor de
$tiin15. punctaj maxim 40 de puncte;
- calitatea/sustenabilitatea planului de management, punctaj maxim 20 de puncte.
Sunt declara{i admigi in urma suslinerii planului de management, candidalii care au ob}inut minimum 70 de
puncte

.

ART.27

(l)

Punctajul final se calculeazl ca medie aritmetici a punctajelor oblinute la proba scrisi- interviu qi suslinerea
proiectului de management.
(2) Punctajele finale ale concursului, in ordine descrescetoare, vor fi inscrise intr-un Proces-verbal, in care se
va menliona pentru fiecare candidat punctajul oblinut la fiecare probi a concursului. Centralizatorul nominal se
semneazi pe fiecare pagini de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.
(3) Comunicarea rezultatelor la fiecare probd a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecdrui
candidat gi a menliunii "admis" sau "respins", prin afigare la sediul Casei Oamenilor de $tiin16-Clubul Oamenilor
de $tiinla in terrnen de maximum o zi lucrdtoare de la data finalizdrii probei.
(4) Se consider6 admis la concursul pentru ocuparea postului vacant de conducere - Director-Manager.
candidatul care a oblinut cel mai mare punctaj dintre candidalii care au concurat pentru acelagi post. cu condilia
ca ace$tia sd fi oblinut punctajul minim necesar.
(5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a oblinut punctajul cel mai mare la proba scrisl, iar daci
egalitatea se mentine, candidalii aflati in aceaste situalie vor fi invitali la un nou interviu in urma c6ruia comisia
de concurs va decide asupra candidatului c6gtig6tor.
(6) Rezultatele finale ale concursului de ocupare a funcliei de Director-Manager se consemneazi in raportul
final al concursului.

Solutionarea contestaf iilor

ART.28
Dupd afiSarea rezultatelor oblinute la seleclia dosarelor, proba scrisi, interviu gi suslinerea proiectului de
management. candidalii nemullumili pot depune contestalie in termen de cel mult o zi lucretoare de la data afiglrii
rezultatului pentru fiecare prob5, sub sancliunea decederii din acest drept.
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-ART.29
(1Jii

situalia contestaliilor formulate fa15 de rezultatul selecliei dosarelor, comisia de solulionare a
contestaliilor va verifica indeplinirea de cdtre candidatul contestatar a condiliilor pentru participare la concurs in
termen de maximum o zi lucritoare de la expirarea termenului de depunere a contestaliilor.
(2) in situalia contestaliilor formulate fald de rezultatul probei scrise, a interviului gi a suslinerii proiectului de
management, comisia de solulionare a contestatiilor va analiza Iucrarea, consemnarea rispunsurilor la interviu
sau va reevalua proiectul managerial doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucrltoare de
la expirarea termenului de depunere a contestaliilor.

ART.30
Comisia de solulionare a contestatiilor va admite contestalia ;i va modifica rezultatul selecliei dosarelor.
respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs. in situalia in care:
a) candidatul indeplinegte condiliile pentru a participa la concurs, in situalia contestaliilor formulate fali de
rezultatul selecliei dosarelor;
b) constate cI punctajele nu au fost acordate potrivit baremului 9i rdspunsurilor din lucrarea scrisd, punctajele
de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu. intreblrilor formulate gi rispunsurilor candidatului
in cadrul interviului, sau planul de management nu a lost evaluat conform cerinlelor formulate.
c) ca urmare a recorecterii lucririi de la proba scrisd. a analizirii consemnlrii rEspunsurilor la interviu. respectiv
evaluarea proiectului de management, candidatul declarat inilial "respins" obline cel pulin punctajul minim pentru
promovarea probei scrise, a interviului sau a suslinerii proiectului de management.

ART.3I
) Contestalia va fi respinsi in urmdtoarele situalii:
a) candidatul nu indeplinegte condiliile pentru a participa la concurs;
b) punctajele au fost acordate potrivit baremului gi rispunsurilor din lucrarea scrisE sau punctajele de la interviu
(I

au fost acordate potrivit planului de interviu, intrebdrilor formulate gi rlspunsurilor candidalilor in cadrul
interviului gi a susfinerii proiectului de management;
(2) Comunicarea rezultatelor la contestaliile depuse se face prin afigare la sediul unitelii Casa Oamenilorde $tiin15
5i al Clubului Oamenilor de $tiin1.{. imediat dupd solulionarea contestatiilor.
(3) Candidatul nemullumit de modul de solulionare a contestaliei se poate adresa instanlei de contencios
administrativ. in condiliile legii.
(4) Rezultatele finale se afigeazi la sediul Casei Oamenilor de $tiin1a, in termen de maximum o zi lucrltoare de
la expirarea termenului prevezut la aft.29 alin. (2), prin specificarea punctajului final al fiecirui candidat gi a
men(iunii "admis" sau "respins".

ART.32

(l) Casa Oamenilor de $tiinle - Clubul Oamenilor de $tiinle pune la dispozilia candidalilor interesali, la
solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de solulionare a
contestaliilor. care sunt informalii de interes public, cu respectarea confidentialitdlii datelor care fac referire la
ceilalli candidali, inclusiv a datelor cu caracter personal. potrivit legii.
(2) Orice candidat igi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisd individuala redactatl in cadrul probei
scrise a concursului, dupl corectarea gi notarea acesteia. in prezenta secretarului comisiei de concurs.
Suspendarea, aminarea gi reluarea concursului

ART.33
-1Tffi"-ul

in care. de la data anunlirii concursului gi pdni Ia afigarea rezultatelor finale ale acestuia, Casa
Oamenilor de $tiinle. este sesizate cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea gi
desfhgurarea concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate- In cazul in care se constatl ce
nu au fost respectate prevederile legale sau cind aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu incadrarea in termenele
procedurale prevezute de lege, desfEgurarea concursului va fi suspendat5.
(2) Suspendarea se dispune de citre directorul Casei Oamenilor de Stiinl5 dupe o verificare prealabil6, in regim
de urgenli, a situaliei in fapt sesizate, daca se constata existenla unor deficienle in respectarea prevederilor legale.
(3) Sesizarea poate fi EcuE de cetre membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de solulionare a contestaliilor.
de c5tre oricare dintre candidali sau de cdtre orice persoanl interesatd.

-
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legale privind organizarea $i desfdgurarea concursului, acesta se deslEgoari in continuare.

--(4)'m'!; ltualra

n care-

ART.34
in .-rl in

care, din motive obiective, nu se pot respecta data gi ora desfSgurdrii concursului:
a) concursul se amdni pentru o perioadd de maximum l5 zile lucritoare;
b) se reia procedura de organizare gi desligurare a acestuia daci amAnarea nu poate fi dispusa conform lit. a).
(2) In situalia constaterii necesitilii amdndrii concursului, Casa Oamenilor de $tiinlI are obligalia:
a) anunlirii, prin aceleaqi mijloace de informare, a modificirilor intervenite in desfEgurarea concursului;
b) informdrii candidalilor ale clror dosare au fost inregistrate, dacl este cazul, prin orice mijloc de informare
care poate fi dovedit,

-(D

ART.35

(l) Candidaturile inregistrate la concursul a cdrui procedurl a fost suspendati sau amdnatii se consideri valide
dacd persoanele care au depus dosarele de concurs igi expriml in scris inten{ia de a participa din nou la concurs
la noile date.
(2) in situalia in care. la reluarea procedurii de concurs prevezute la art. i4 lit. b). in dosare existii documente
a ciror valabilitate a incetat, candidajii au obligalia de a le inlocui p6nd la data prev5zuta pentru prima probl de
concurs.
Prezentarea la post

ART.36
) Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant de DirectorManager este obligat sd se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afigErii
rezultatului final al concursului.
(2) Prin exceplie de la prevederile alin. (l ), in urma formuldrii unei cereri scrise 9i temeinic motivate, candidatul
declarat "admis" la concurs poate solicita" in termen de 3 zile lucritoare de la afigarea rezultatului concursului,
un termen ulterior de prezentare la post de maxim 45 de zile lucrltoare de la data afi95rii rezultatului concursului
pentru funclia de Director-Manager.
(3) In cazul admiterii la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant, contractul de management se
incheie pe perioada absenlei titularului postului.
(4) in cazul neprezenterii la post la termenul stabilit la alin. (l ) 9i in lipsa unei ingtiinlari potrivit alin. (2), postul
este declarat vacant, urmAnd sI se comunice candidatului care a oblinut nota finali imediat inferioarl posibilitatea
de a ocupa postul respectiv.
(I

CAPITOLUL V
Dispozi(ii finale
ART.37
(l) Biroul Prezidiului Academiei Romdne valideazl rezultatele concursului pentru ocuparea postului

de

Director-Manager al Casei Oamenilor de $tiintn - Clubul Oamenilor de $tiin1d.
(2) Numirea pe postul de Director-Manager al Casei Oamenilor de $tiinp - Clubul Oamenilor de $tiinld se
face prin decizia directorului Casei Oamenilor de $tiin1I, pe o perioadd de 4 ani.
(3) Candidatul declarat cd;tigitor va incheia cu Casa Oamenilor de $tiin15 un contract de management,
proiectul s5u de management fiind parte integrantd a acestui contract.
(4) Pe perioada contractului de management se efectueazi evaluarea anual6 a Directorului-Managerului Casei
Oamenilor de $tiinli - CIubul Oamenilor de $tiinld pe baza criteriilor de performanld stabilite de Consiliul
Casei Oamenilor de $tiin16, anexate la contractul de management.

ART.38
Prezentul Regulament se aprobi de Prezidiul Academiei Romdne
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