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CALENDAR 

Posturile: 
 

1. Administrator financiar debutant S – 1 post 8h/zi (perioadă determinată de 12 luni), cu următoarele 

condiții de participare:  

- studii universitare economice, respectiv studii superioare de lungă durată (diplomă de licență); 

2. Administrator financiar IS – 1 post 8h/zi (perioadă determinată de 12 luni), cu următoarele condiții 

de participare:  

- studii universitare economice, respectiv studii superioare de lungă durată (diplomă de licență) 

- vechime minimă: 6 ani și 6 luni în domeniul financiar sau contabil; 

3. Administrator financiar IS – 1 post 8h/zi (perioadă determinată, pe perioada suspendării titularului 

de post), cu următoarele condiții de participare:  

- studii universitare economice, respectiv studii superioare de lungă durată (diplomă de licență) 

- vechime minimă: 6 ani și 6 luni în domeniul financiar sau contabil; 

4. Muncitor IV (bucătar)  - 1  post – 8h/zi (perioadă determinată de 12 luni), cu următoarele condiții de 

participare:  

- studii gimnaziale + curs calificare bucatar/școlă profesională, specializarea bucătar 

- vechime în specialitatea postului de minim 6 luni. 

Publicat în: ziarul România Liberă / Posturi.gov.ro/ Monitorul Oficial 

 
13. 06.2018 Publicarea anunţului 

14.06.2018 – 20.06.2018 - ora 14.00 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la 

Compartimentul personal şi verificarea documentelor din 

dosar 

22.06.2018 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 

25.06.2018 – ora 10.00 Afişarea rezultatelor selecției dosarelor 

25.06.2018 – ora 16.00 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 

26.06.2018 – ora 16.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

02.07.2018 – ora 09.30 Susţinerea probei scrise 

03.07.2018 – ora 12.00 Afişarea rezultatelor la proba scrisă 

03.07.2018 – ora 16.00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă 

04.07.2018– ora 11.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

05.07.2018 – ora 10.00 Susţinerea interviului 

05.07.2018 – ora 16.00 Afişarea rezultatelor privind interviul 

06.07.2018 – ora 12.00 Depunerea contestaţiilor la interviu 

09.07.2018 – ora 12.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

09.07.2018 – ora 14.00 Afişarea rezultatelor finale 

În termen de maximum 15 zile 

calendaristice de la afișarea relultatelor 

finale 

Prezentarea la post 

 
            Director,                                                                                            Şef serviciu resurse umane, 

         Direcţia Juridică  şi Resurse Umane                                                                        Ec.Victoria Grigoraşi 

                Dragoş Alexandru Opreanu 

 

                                                                               Șef birou personal 

                                                                              Ec.Eugenia Bogdan 
 

 
Intocmit: Cristina Macovei 




