ANUNŢ1
Ca urmare a publicării cu întârziere a anunţului din data de 15.11.2018 în Monitorul Oficial
al României, în conformitate cu art. 38 din H.G.286/2011, U.M. 02068 Constanţa anunţă
amânarea concursului organizat pentru ocuparea unui post de personal civil contractual de
execuţie, pe perioadă nedeterminată de:
Muncitor calificat IV (bucătar) studii medii sau generale, fără vechime în specialitatea postului,
din cadrul microstructurii Popota cadre şi elevi
Iniţial:
07.12.2018 - Proba practică
13.12.2018 – Interviul
Astfel:
14.12.2018 – Proba practică
20.12.2018 – Interviul
Calendarul de desfăşurare a concursului:
Depunerea dosarelor de concurs: 23.11-07.12.2018
Afişare rezultat selecţie dosare concurs: 10.12.2018
Proba practică: 14.12.2018 ora 10.00
Afişare rezultat proba practică: 17.12.2018
Termenul de depunere a contestaţiilor la rezultatul obţinut la proba practică: 18.12.2018
Termenul de rezolvare a contestaţiilor la proba practică: 19.12.2018
Interviul: 20.12.2018
Afişare rezultat interviu: 21.12.2018
Termenul de depunere a contestaţiilor la rezultatul obţinut la interviu: 24.12.2018
Termenul de rezolvare a contestaţiilor la interviu: 27.12.2018
Afişare rezultat final: 28.12.2018
Conform prevederilor art. 39 alin. (1) din Regulamentul-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat
prin H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
„Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau
amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în
scris intenţia de a participa din nou la concurs la noile date”
Intenţia exprimată în scris, de a participa din nou la concursul pentru ocuparea unui post
vacant de personal civil contractual de execuţie, pe durată nedeterminată, de Muncitor calificat IV
(bucătar) din cadrul Popotei cadre şi elevi, se depune la sediul U.M. 02068 Constanţa, în perioada
23.11-07.12.2018, până la ora 15.00.
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pentru afişare la sediul unităţii şi pe pagina de internet www.smmmfn.ro
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