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CALENDARUL CONCURSULUI  

PENTRU FUNCȚIA DE CONDUCERE CONTRACTUALĂ - ȘEF SERVICIU: 

Concursul va cuprinde 3 etape: selecţia dosarelor de înscriere, o probă scrisă şi un interviu. Se pot prezenta la 

următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 

Atât pentru proba scrisă, cât şi pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte.  

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă și la interviu, candidaţii care au obţinut:  

 minimum 70 de puncte, în cazul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de 

conducere - Șef serviciu.  

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se 

consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj 

dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim 

necesar. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar 

dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia 

comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător. 

  

Afişare anunţ concurs: 26 iunie  2019 

 Data limită depunere dosare de înscriere la concurs: 10 iulie 2019 – până la ora 16,00  

 Selecţia dosarelor:  11 iulie 2019 – până la ora 16,00 

 Afişarea rezultatelor selecției  dosarelor : 12 iulie 2019 –  12,00;  

 Depunere contestaţie:  15 iulie 2019 – până la ora 12,00; 

 Soluţionare contestații și afișarea rezultatelor contestațiilor: 16 iulie 2019 – până la ora 14,00  

 Proba scrisă: 18 iulie  2019, ora 14,00; 

 Afişare rezultate proba scrisă: 19 iulie 2019 ora 15.00; 

 Depunere contestaţii probă scrisă: 22 iulie 2019, ora 15,00  

 Soluţionare contestaţii pentru proba scrisă : 23  iulie 2019, până la ora 13,00. 

 Afişare rezultate contestații pentru proba scrisă: 23  iulie 2019, până la ora 13,00. 

 Proba interviu: 24 iulie 2019,  ora 14,00 

 Afişare rezultate pentru proba interviu: 25 iulie 2019, pana la ora 12,00 

 Depunere contestaţii pentru proba interviu: 26 iulie  2019. pana la ora 12,00 

 Soluţionare contestaţii și anuntarea rezultatului contestațiilor, pentru proba interviu:  29 iulie 2019. 

 Afişare rezultate finale: 29  iulie 2019. 


