PRIMARIA COMUNEI PODARI

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Din data de :29.06.2018
pt. ocuparea postuilor vacante: social 1 si asistent social 2, din cadrul
Compartimentului: Implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
in conformitate cu prevederile HG nr.286/2011
Nr.
crt.
1.

Denumirea activităţii
Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere
(In termen de 10 zile lucr. de la afișarea anuntului –

Perioada/data desfăşurării
29.06.2018, orele 13.00)

art.19(1)

2.

SELECTIA DOSARELOR
(in maximum 2 zile lucr. de la depunere dosare-

03.07.2018, orele 10.00

art.19(2))

3.

Afişarea listelor cuprinzând selecția dosarelor

04.07.2018, orele 13.00

(in termen 1 zi lucratoare de expirarea termenului
prevazut de art.19(2)

4.

Depunere contestații

05.07.2018 până la ora 13.00

(In termen de cel mult 1 zi lucr.de la afisarea
rezultatului selectiei dos.-art.31)

5.

Afisare soluţionare contestaţii

06.07.2018 până la ora 13.00

(In maximum 1 zi lucr.de expirarea termenului de
depunere a contestatiilor –art.32(1))

6.

PROBA SCRISA

09.07.2018, orele 10.00

7.

Afişarea rezultatelor la proba scrisa
(In termen de maximum 1 zi lucr. de finalizarea probei-

10.07.2018, până la orele 16.00

art.30(3)

8.

Depunere contestații

Până la data de 11.07.2018,orele 16.00

(In termen de cel mult 1 zi lucr.de la afisarea
rezultatului proba scrisa-art.31

9.

Afisare soluţionare contestaţii

12.07.2018 până la orele 16.00

In maximum 1 zi lucr.de expirarea termenului de
depunere a contestatiilor –art.32(2)

10.

PROBA DE INTERVIU

13.07.2018, orele 10.00

11.

Afişarea rezultatelor la proba de interviu

13.07.2018, orele 14.00

In termen de maximum 1 zi lucr. de finalizarea probei
de interviu-art.30(3)

12.

Depunere contestații

14.07.2018, orele 14.00

(In termen de cel mult 1 zi lucr.de la afisarea
rezultatului p.de interviu.-art.31)

13.

Afisare soluţionare contestaţii

14.07.2018, până la
orele 16.00

14.

Afişarea rezultatelor finale ale concursului

15.07.2018, până la orele 14.00

(in maximum 1 zi lucr. de la expirarea termenului de
depunere a contestatiilor pt. broba de interviu-art.34(3)

