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Nr._________/______________ 

 

CALENDARUL OCUPĂRII PRIN CONCURS  A UNOR POSTURI 

CONTRACTUALE VACANTE /TEMPORAR VACANTE DE EXECUŢIE/ DE 

CONDUCERE, DIN DATA DE  _________________ 

 

 

Nr. 

crt. 

Etapa concurs/examen Perioada de 

îndeplinire 

Baza legală  

Conf. H.G. nr.286/2011modificată şi 

completată cu H.G. nr. 1027/2014 

1. Constituirea comisiei de   concurs 

şi a comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor. 

Data limită 

 

Pănă cel târziu la data publicării 

anunţului de concurs. 

2. Publicare anunţ. 

-În Monitorul Oficial al României, 

Partea a III-a; 

-într-un cotidian de largă circulaţie; 

-la sediul primăriei; 

-pe pagina de internet primăriei. 

Documentele aferente concursului  

se transmit spre publicare către 

portalul : posturi.gov.ro prin 

intermediul adresei de  

e-mail:posturi@gov.ro cu  

respectarea termenelor. 

  Cu cel puţin 15 zile lucrătoare  
înainte de data stabilită pentru prima 

probă  a concursului pentru ocuparea 

unui post vacant. 

 

 Cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte 

de data stabilită pentru prima probă a 

concursului pentru ocuparea unui post 

temporar vacant. 

3.  

 

 

Depunere dosar concurs/examen.  

 În termen de 10 zile lucrătoare de la 

data afişării anunţului pentru ocuparea 

unui post vacant. 

 În termen de 5 zile lucrătoare de la 

data afişării anunţului pentru ocuparea 

unui post temporar vacant. 

4.  

 

 

 

Selecţia dosarelor. 

 În termen de maximum 2 zile 

lucrătoare de la data expirării 

termenului de depunere a dosarelor 

pentru ocuparea unui post vacant. 

 În termen de maximum o zi 

lucrătoare de la data expirării 

termenului de depunere a dosarelor 

pentru ocuparea unui post temporar 

vacant. 

5. Rezultatul selectării dosarelor. 

Se afişează la sediul primăriei; 

Pe pagina de internet a primăriei.  

  În termen de o zi lucrătoare de la 

expirarea termenului prevăzut la 

art.19, alin.(2)-(În termen de maximum două 

zile lucrătoare de la data expirării termenului de 

depunere a dosarelor în cazul concursului pentru 

ocuparea unui post vacant, respectiv maximum o zi 

lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar 

vacant, comisia de concurs are obligaţia de a selecta 

dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de 

participare.). 
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6. Depunerea contestaţiilor  privind 

rezultatul selecţiei dosarelor. 

-la sediul primăriei. 

 În termen de cel mult o zi lucrătoare  

de la data afişarii rezultatului 

selecţiei dosarelor. 

7. Analiza  contestaţiilor  formulate  

faţă de rezultatul selecţiei de 

dosare. 

 În termen de maximum o zi 

lucrătoare de la expirarea  

termenului de depunere a 

contestaţiilor. 

8. Comunicarea rezultatelor la 

contestaţiile depuse.  

Se afişează la sediul primăriei; 

Pe pagina de internet a primăriei. 

 Imediat după soluţionarea 

contestaţiilor. 

9. Susţinerea probei scrise.  La data precizată în anunţ. 

10. Notarea probei scrise şi/sau 

probei practice. 

 Se face în termen de maximum o zi 

lucrătoare de la finalizarea fiecărei 

probe. 

11. Rezultatele probei scrise. 

Se afişează la sediul primăriei; 

Pe pagina de internet a primăriei. 

 În termen de maximum o zi 

lucrătoare de la data finalizării 

probei.  

12. Depunerea contestaţiilor  privind 

rezultatul probei scrise şi/sau a 

probei practice. 

-la sediul primăriei. 

 În termen de cel mult o zi lucrătoare  

de la data afişarii rezultatului probei 

scrise şi/sau a probei practice.  

13. Analiza  contestaţiilor  formulate  

faţă de rezultatul probei scrise 

şi/sau probei practice. 

 În termen de maximum o zi 

lucrătoare de la expirarea  

termenului de depunere a 

contestaţiilor. 

14. Comunicarea rezultatelor la 

contestaţiile depuse.  

Se afişează la sediul primăriei; 

Pe pagina de internet a primăriei. 

 Imediat după soluţionarea 

contestaţiilor. 

15. Susţinere interviu. 

 
 În  termen  de maximum 4 zile 

lucrătoare  de la data susţinerii 

probei scrise/practice după caz. 

16. Notarea interviului.  Se face în termen de maximum o zi 

lucrătoare de la finalizarea fiecărei 

probe. 

17. Rezultatele probei interviu.  

Se afişează la sediul primăriei; 

Pe pagina de internet a primăriei. 

 În termen de maximum o zi 

lucrătoare de la data finalizării 

interviului.   

18. Depunerea contestaţiilor  privind 

rezultatul interviului.  

-la sediul primăriei. 

 În termen de cel mult o zi lucrătoare  

de la data afişarii rezultatului 

interviului. 

19. Analiza  contestaţiilor  formulate  

faţă de rezultatul interviului   

 În termen de maximum o zi 

lucrătoare de la expirarea  

termenului de depunere a 

contestaţiilor. 

20. Comunicarea rezultatelor la 

contestaţiile depuse.  

Se afişează la sediul primăriei; 

Pe pagina de internet a primăriei. 

 Imediat după soluţionarea 

contestaţiilor. 

 

21. Afisarea rezultatelor finale  

Se afişează la sediul primăriei; 

Pe pagina de internet a primăriei. 

 În termen de maximum o zi 

lucrătoare de la expirarea termenului 

prevăzut la art.32, alin. (2), (în termen de 

maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului 

de depunere a contestaţiilor), pentru ultima  
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probă. 

22. Prezentare la post Termen limită  Candidaţii declaraţi admişi la concursul 

de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant sunt obligaţi să se 

prezinte la post în termen de maximum 

15 zile calendaristice de la data afişării. 

Prin excepţie în urma formulării unei 

cereri scrise şi temeinic motivate, 

candidatul declarat «admis» la concurs 

poate solicita, în termen de 3 zile 

lucrătoare de la afişarea rezultatului 

concursului, un termen ulterior de 

prezentare la post, care nu poate depăşi 

20 de zile lucrătoare de la data afişării 

rezultatului concursului pentru funcţiile 

de execuţie şi 45 de zile lucrătoare de 

la data afişării rezultatului concursului 

pentru funcţiile de conducere. 

     

 

 

 

 

 

            

           PRIMAR, 

Jur. SILVIU VINŢELER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avizat pentru legalitate 

SECRETAR, 

Jur. FLORINEL NICOARĂ 

 

            

 

 

 

 

 

 

       

Întocmit, 

             Referent III superior

                                                   Sasu Maria  

 

 

 

 


