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În atenţia candidaţilor participanţi la concursurile de recrutare
suspendate în luna martie 2020 în contextul pandemiei de Coronavirus - COVID-19
Având în vedere:
- suspendarea concursurilor de recrutare aflate în derulare în cadrul Primăriei municipiului
Cluj-Napoca, începând cu data de 23.03.2020 - ca măsură pentru prevenirea răspândirii infecției cu
noul Coronavirus COVID-19 la nivelul întregii ţări,
- Art. 38 din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011(*actualizată*) pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare:
(1) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării
concursului:
a) concursul se amână pentru o perioadă de maximum 15 zile lucrătoare;
b) se reia procedura de organizare şi desfăşurare a acestuia dacă amânarea nu poate fi
dispusă conform lit. a).
(2) În situaţia constatării necesităţii amânării concursului, autoritatea sau instituţia publică
organizatoare a concursului are obligaţia:
a) anunţării, prin aceleaşi mijloace de informare, a modificărilor intervenite în desfăşurarea
concursului;
b) informării candidaţilor ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc
de informare care poate fi dovedit.
Vă aducem la cunoştinţă următoarele:
- procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor suspendate în contextul
pandemiei de Coronavirus - COVID-19 se va relua cu etapa de depunere a dosarelor.
- candidaţii care au depus dosare pentru concursurile care au fost suspendate ulterior, în
contextul pandemiei de Coronavirus – COVID-19, se vor adresa Serviciului Resurse umane din
cadrul Primariei municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 1-3, telefon 0264-596.030 - interior
1020), în vederea stabilirii modalităţii de ridicare a dosarelor de concurs.
- după republicarea concursurilor, candidaţii care doresc să participe la concurs trebuie să
depună din nou dosarul de concurs, actualizat cu documentele aflate în perioada de valabilitate
(cazier, adeverinţă medicală, alte documente expirate).

Afişat azi, 12.10.2020

