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        Anexă la Decizia nr. 14/15.02.2022 

 

Regulament privind ocuparea prin transfer a unei funcţii contractuale vacante 

 la nivelul Colegiului Naţional „Al. I. Cuza” Focşani 

 

Prezentul Regulament are în vedere asigurarea desfăşurării în condiţii corespunzătoare a activităţii 

unităţii de învăţământ şi respectarea disciplinei muncii, fiind întocmit cu respectarea prevederilor art. 32 din 

Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea perosnalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Capitolul I 

Dispoziţii generale 

 

Art. 1. Prezentul regulament stabileşte modalitatea de realizare a transferului personalului contractual în 

cadrul Colegiului Naţional „Al. I. Cuza” Focşani. 

Art. 2. Ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiei contractuale se poate face şi prin transfer, în 

limita posturilor vancate existente în statul de funcţii, dacă se realizează de pe un post din sistemul bugetar, 

similar sau echivalent.  

Art. 3 . Transferul  

(1) Transferul poate avea loc după cum urmează:  

a) în interesul serviciului, numai cu acordul scris al persoanei care se transferă; 

b) la cererea persoanei, în urma aprobării cererii de transfer de către conducătorul autorităţii sau instituţiei 

publice la care se solicită transferul şi de la care se transferă. 

(2) Prevederile din actele normative specifice domeniului de activitate referitoare la transfer rămân în 

vigoare. 

(3) Colegiul Naţional „Al. Ioan Cuza”, în raport cu cerinţele postului, stabileşte criterii de selecţie proprii de 

transfer în completarea celor prevăzute la alin. (1) şi (2). 

 

Capitolul II 

Transferul în interesul serviciului 

 

Art. 4 (1) Transferul personalului contractual în cadrul Colegiului Naţional „Al. Ioan Cuza” în interesul 

serviciului se realizează pentru eficientizarea activității instituției. 

 Transferul în interesul serviciului se face între instituții publice, la solicitarea Colegiul Naţional „Al. 

Ioan Cuza”și cu aprobarea conducerii instituţei de la care se face transferul, precum și cu acordul scris al 

angajatului contractual. 

(2) Modalitatea de transfer în interesul serviciului se realizează cu respectarea  următoarelor criterii : 

a)  Transferul în  interesul  serviciului  se face într-o funcție contractuală pentru care sunt îndeplinite 

condițiile specifice prevăzute în fișa postului. 

b) Transferul în interesul serviciului se face într-o funcție contractuală de aceeași categorie și grad 

profesional cu funcția contractuală deținută de persoana angajată sau într-o funcție de nivel inferior. 

c) Transferul în interesul seviciului se poate face numai cu acordul scris al persoanei transferate. 

 Angajatul contractual trebuie să îndeplinească condiţiile de studii, condiţiile de vechime în muncă și 

în specialitate şi condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei/postului în care urmează să fie transferat.  
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 Verificarea condiţiilor de realizare a transferului, respectiv îndeplinirea de către angajatul 

contractual a condiţiilor de studii, a condiţiilor de vechime în muncă și în specialitate şi a condiţiilor specifice 

pentru ocuparea funcţiei/postului în care urmează să fie transferat, este în sarcina conducătorului instituţiei 

publice la care se efectuează transferul, prin compartimentele de specialitate și/sau de către persoanele 

desemnate. 

CAPITOLUL III  

Transferul la cerere 

Art. 5. Personalul contractual încadrat într-o instituție publică poate solicita, în condițiile legii, transferul 

într-o altă instituție publică. 

Transferul la cerere din cadrul altei instituții publice în cadrul Colegiului Naţional  „Al. Ioan Cuza” se  face  la  

solicitarea  angajatului  contractual,  cu aprobarea Consiliului de administraţie al CNAIC. 

Art.  6.  Transferul  la  cerere  se  face  într-o  funcție  contractuală  de  aceeași  categorie  și  grad 

profesional sau într-o funcție contractuală de nivel inferior, în urma aprobării cererii de transfer  a 

persoanei  încadrate  cu  contract  individual  de  muncă,  de  către  Consiliului de administraţie al CNAIC, la 

care se solicită transferul. 

Art. 7 (1) Colegiul Naţional „Al. Ioan Cuza” afișează la sediu și pe site-ul www.cnaic.ro anunțul privind 

ocuparea prin transfer la cerere a posturilor contractuale vacante . 

(2) Anunțul privind ocuparea prin transfer la cerere, a posturilor contractuale se publică cu cel puțin 7 zile 

lucrătoare, anterior datei prevăzute pentru ocuparea acestora și cuprinde următoarele informații: 

a) funcțiile/posturile contractuale pentru ocuparea prin transfer la cerere și compartimentul din care fac 

parte; 

b) condițiile specifice: studii și vechime în specialitate ș.a; 

c) calendarul de desfășurare a probelor  

d) bibliografie, dacă este cazul 

e)coordonatele  de  contact  pentru primirea  dosarelor, cuprinzând adresa  de  corespondență, telefon/fax, 

e-mail, persoana de contact și funcția deținută. 

Art. 8 Ocuparea prin transfer, la cerere, a funcțiilor/posturilor contractuale se realizează în trei etape 

succesive, respectiv: 

a) publicarea anunţului 

b) selecția dosarelor de înscriere; 

c) interviul. 

Art. 9 Dosarele solicitanților se depun la secretariatul unității de învățământ în termen de 7 zile lucrătoare 

de la data afișării anunțului și trebuie să cuprindă: 

a) cerere de transfer, conform modelului prevăzut în Anexa 1; 

b) declarație privind consimțamântul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal  

c) curriculum vitae – tip EUROPASS; 

d) scrisoare de intenție; 

e) copia actului de identitate; 

f) copia diplomei de studii, certificatelor și a altor documente care atestă efectuarea unor specializări 

și perfecționări. 

g) adeverință care să ateste funcția ocupată de solicitant și instituția angajatoare, vechimea în muncă 

și în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției/postului; 
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Art. 10. Se pot prezenta la următoarea etapă - interviul numai solicitanții declarați admiși la etapa 

precedentă – selecția dosarelor. 

Art. 11. (1) Selecția dosarelor de înscriere și interviul se efectuează de către Comisia de evaluare care este 

formată din persoane desemnate de directorul Colegiului Naţional „Al. Ioan Cuza”, prin Decizie. 

(2) Persoanele desemnate în Comisie nu pot fi soți, rude sau afini până la gradul al IV lea inclusiv cu oricare 

dintre candidații înscriși ori persoane care se pt afla într-un potențial conflict de interese semnând în acest 

sens o declarație pe propria răspundere,  

(3) Comisia de evaluare are următoarele atribuții:  

a) Verifică îndeplinirea condițiilor de transfer la cerere, 

b) Stabilește planul interviului și realizează interviul 

c) Notează în fișa individuală punctajul obținut la interviu 

d) Transmite secretarului comisiei rezultatele  

(4) Secretariatul comisiei de evaluare are următoarele atribuții:  

a) Primește documentele necesare în vederea realizării transferului la cerere  

b) Convoacă membrii comisiei de evaluare 

c) Întocmește, redactează și semnează alături de comisie întreaga documentație,  

d) Asigură transmiterea și afișarea rezultatelor obținute de candidați 

e) Îndeplinește alte sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a procedurii de transfer la 

cerere 

Art. 12. În 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a cererilor de transfer, Comisia de evaluare 

verifică îndeplinirea condițiilor de transfer. Rezultatul selecției dosarelor, data, ora și locul susținerii 

interviului se aduc la cunoștința solicitanților, prin afișare la sediul  Colegiului Naţional „Al. Ioan Cuza” și pe 

pagina de internet www.cnaic.ro.  

Art. 13. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisie, pe baza criteriilor de 

evaluare. 

Criteriile de evaluare la interviu sunt următoarele:  

a) Abilități de comunicare 

b) Capacitatea de analiză și sinteză 

c) Abilitățile impuse de funcție 

d) Motivația candidatului 

Sunt declarați admiși la interviu candidații care obțin minimum 50 de puncte. Se consideră admis candidatul 

care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru aceeeași funcție, cu condiția 

ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar. În caz de egalitate, prevalează criteriul de la lit c)  Abilitățile 

impuse de funcție. 

Art. 14.  În urma evaluării dosarelor și a interviului cu personalul contractual solicitant, se încheie un proces-

verbal, care va fi semnat de persoanele desemnate prin Decizie. 

Art. 15. Cererea  candidatului  declarat  admis  ca  urmare  a  promovării etapelor, se supune aprobării 

Consiliului de administrație al Colegiului Naţional „Al. Ioan Cuza”. 

Art. 16. În situația în care funcția nu a fost ocupată, se poate relua procedura de selecție. 
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CERERE DE TRANSFER 

 

 Subsemnatul/a, ……………………………………………………………………………………………., domiciliat în 

…………………………………………….. angajat în prezent în cadrul 

………………………………………………………………………………..……………………………………….. pe funcția de 

……………………………………………………….. formulez prezenta cerere în vederea transferului la cerere pe 

funcția de ……………………………………………………..din cadrul Colegiului Național „Al. Ioan Cuza” 

Focşani, cu respectarea prevederilor art. 32 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  

 Anexez prezentei următoarele documente:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 Data,        Semnătura, 
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Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Subsemnatul/a...............................................................................................................,     domiciliat/ă    în    

localitatea ............................................., județu/sectorul .............................. ........., strada ….................., nr. .............., bl. 

.......... sc. ........., ap. ...... posesor (oare) al/a CI seria ......................., nr. .........................., el iberat de ...................., la 

data de ........................., CNP .............................................., îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea 

datelor mele cu caracter personal în scopul derulării  procedurii de transfer la cerere de către COLEGIUL NAŢIONAL 

„AL. IOAN CUZA” FOCŞANI. 

 

Acestea vor fi folosite în scopul organizării și desfășurării procedurii de transfer la cerere, cu respectarea 

tuturor prevederilor legale. Numele si prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail ale candidaților înscrisi vor fi 

prelucrate și utilizate, pentru informarea corespunzatoare a candidaților pe durata derulării procedurii de transfer la 

cerere, iar numele si prenumele candidaților vor fi utilizate si pentru afișarea listelor cu rezultatele finale ale 

candidaților, alaturi de mențiunea  Admis/Respins. 

Declar ca am fost informat/ă cu privire la toate drepturile mele conform „Regulamentului (UE) nr. 679/2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date”, precum si asupra faptului ca datele furnizate vor fi tratate confidențial, vor fi protejate, nu 

vor fi transmise către nicio terță parte decat în baza unui temei legal, la solicitarea de către autorități publice/de 

control, etc. 

 

Declar că am fost informat/ă și mi-au fost aduse la cunoștință următoarele drepturi : 

Dreptul la informare și acces, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau 

nu date cu caracter personal care o privesc și informații despre activitățile de prelucrare a acestora. 

Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete sau 

inexacte. 

Dreptul la ștergerea datelor si implicit ca aceste date sa numai fie prelucrate, în cazul în care datele cu caracter 

personal nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau prelucrate, în cazul în care v-ati retras 

consimțământul pentru prelucrare sau în cazul în care va opuneti prelucrării datelor cu caracter personal. 

Dreptul la restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor. 

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit 

automat; 

Dreptul de opoziție, respectiv dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale în orice moment, în mod gratuit și 

fără nici o justificare. 

Dreptul de a depune plângere ce presupune ca în situaţia în care considerați că datele nu au fost prelucrate conform 

legii sa puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Dreptul de retragere oricând a consimțământului în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțămantul 

dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia 

 

 

 

Data………………………………………………………….. 

               Semnătura…………………………………………………… 

 

 

 


