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A N U N Ţ 

 

 Având în vedere că zilele de 24 și 31 decembrie 2018 au fost declarate ca zile libere, conform 

art. 1 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 983/2018 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

1061 din 14 decembrie 2018, calendarul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor 

contractuale vacante inspector de specialitate debutant (S) - Biroul Inspecție Generală și referent de 

specialitate gradul I (S) - Direcția Coordonare Agenții Teritoriale - Agenția Teritorială A.R.R. 

București, se modifică astfel: 

 

Nr. 

crt. 

DOCUMENTE BAZA LEGALĂ 

TERMEN 

RESPONSABIL 

0 1 2 3 

1 ANUNŢ 

Cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită 

pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post 

vacant. 

22.11.2018 Serviciul 

Resurse Umane 

2 DEPUNERE DOSARE DE ÎNSCRIERE 

În termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea/afişarea 

anunţului. 

10.12.2018 Candidat 

3 
SELECŢIE DOSARE DE ÎNSCRIERE 

În termen de maximum două zile lucrătoare de la data 

expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere. 

11.12.2018 Comisia de concurs 

4 
COMUNICARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE 

DE ÎNSCRIERE  

În termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului 

privind selecţia dosarelor de înscriere. 

12.12.2018 Secretarul 

comisiei de concurs 

5 
DEPUNERE CONTESTAŢIE SELECŢIE DOSARE 

DE ÎNSCRIERE 

În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 

rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere. 

13.12.2018 Candidat 

6 
ANALIZĂ CONTESTAŢIE SELECŢIE DOSARE DE 

ÎNSCRIERE 

În termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere a contestaţiilor. 

14.12.2018 Comisia 

de soluţionare a 

contestaţiilor 

7 
COMUNICARE REZULTATE CONTESTAŢIE 

SELECŢIE DOSARE DE ÎNSCRIERE 

Imediat după soluţionarea contestaţiilor. 

14.12.2018 Secretarul comisiei 

de soluţionare a 

contestaţiilor 

8 
PROBA SCRISĂ 

Susţinerea probei scrise după cel puţin 15 zile lucrătoare 

de la publicarea/afişarea anunţului. 

17.12.2018 Comisia de concurs 

9 
NOTARE PROBĂ SCRISĂ 
În termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea 

probei. 

18.12.2018 Comisia de concurs 

10. 
COMUNICARE REZULTATE PROBA SCRISĂ 

În termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării 

probei. 

18.12.2018 Secretarul 

comisiei de concurs 

11. 
DEPUNERE CONTESTAŢIE PROBA SCRISĂ 

În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 

rezultatului probei scrise. 

19.12.2018 Candidat 
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12. 
ANALIZĂ CONTESTAŢIE PROBA SCRISĂ 

În termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere a contestaţiilor. 

20.12.2018 Comisia 

de soluţionare a 

contestaţiilor 

13. 
COMUNICARE REZULTATE CONTESTAŢIE 

PROBA SCRISĂ 

Imediat după soluţionarea contestaţiilor. 

20.12.2018 Secretarul comisiei 

de soluţionare a 

contestaţiilor 

14. 
INTERVIU 

Susţinerea interviului în maximum 4 zile lucrătoare de la 

data susţinerii probei scrise. 

21.12.2018 Comisia de concurs 

15. 
NOTARE INTERVIU 

În termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea 

probei. 

24.12.2018(28.12.2018) Comisia de concurs 

16. 
COMUNICARE REZULTATE INTERVIU 

În termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării 

probei. 

28.12.2018(03.01.2019) Secretarul 

comisiei de concurs 

17. 
DEPUNERE CONTESTAŢIE INTERVIU 

În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 

rezultatului interviului. 

31.12.2018(04.01.2019) Candidat 

18. 
ANALIZĂ CONTESTAŢIE INTERVIU 

În termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere a contestaţiilor. 

 

03.01.2019(07.01.2019) Comisia 

de soluţionare a 

contestaţiilor 

19. 
COMUNICARE REZULTATE CONTESTAŢIE 

INTERVIU 

Imediat după soluţionarea contestaţiilor. 

03.01.2019(07.01.2019) Secretarul comisiei 

de soluţionare a 

contestaţiilor 

20. 
REZULTAT FINAL AL CONCURSULUI 
În termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării 

rezultatului contestaţiilor la interviu. 

04.01.2019(08.01.2019) Secretarul 

comisiei de concurs 

 

 

 

Director General, 
 

Aurelia SURULESCU 
 

 

 

 

 

 


