
CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA 
 

 
CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de:   
 Expert învațământ asimilat în cadrul proiectului Expert informare educațională (1 post) 
 Asistent relații publice și comunicare asimilat în cadrul proiectului Expert grup țintă ante-preșcolar (2 posturi) 

 Asistent relații publice și comunicare asimilat în cadrul proiectului Expert sprijin preșcolar (1 post) 

 Profesor în învățământul gimnazial asimilat în cadrul proiectului Formatori program ADS (a Doua Șansă)  

(1 post) 

 Secretar economic asimilat în cadrul proiectului Expert operațional formare didactică    (1 post) 

 Specialist în relații publice (asimilat în cadrul proiectului Expert organizare tabere școlare (1 post) 

 Specialist în relații publice asimilat în cadrul proiectului Expert organizare târg educațional HWL (1 post) 

 Asistent relații publice și comunicare asimilat în cadrul proiectului Expert selecție grup țintă ADS (1 post) 

 Expert învățământ asimilat în cadrul proiectului Expert program ADS (1 post), 

în afara organigramei, pe perioadă determinată, fracţiune de normă, din cadrul echipei pentru 

implementarea proiectului ”ŞI TU CONTEZI! – Îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale pentru 

elevii cu dizabilităţi şi CES din judeţul Dâmbovița, prin intervenţii armonizate cu nevoile acestora” Cod 

SMIS: 106981 

și: 
 responsabil măsuri dezvoltare şi furnizare servicii (1 post), 

 în afara organigramei, pe perioadă determinată, fracţiune de normă, din cadrul echipei pentru 

implementarea proiectului «Integrare prin educaţie şi ocupare în judeţul Dâmboviţa» Cod SMIS 

2014:115130 

 

 

Nr. 

crt. 
Etapă concurs/Documente/Activitate Termen 

1 ANUNȚ 

Cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului 

pentru ocuparea unui post vacant 
09.11.2018 

2 DEPUNERE DOSARE DE ÎNSCRIERE 

În termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea/afișarea anunțului. 
12.11-23.11.2018 

3 SELECȚIE DOSARE DE ÎNSCRIERE 

În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a 

dosarelor de înscriere. 
26.11-27.11.2018 

4 COMUNICARE REZULTATE SELECȚIE DOSARE DE ÎNSCRIERE 

În termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului privind selecția dosarelor de înscriere. 
28.11.2018 

5 DEPUNERE CONTESTAȚIE SELECȚIE DOSARE DE ÎNSCRIERE 

În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor de 

înscriere. 
29.11.2018 

6 ANALIZĂ CONTESTAȚIE SELECȚIE DOSARE DE ÎNSCRIERE 

În termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a 

contestațiilor. 
03.12.2018 

7 COMUNICARE REZULTATE CONTESTAȚIE SELECȚIE DOSARE DE ÎNSCRIERE 

Imediat după soluționarea contestațiilor 03.12.2018 

8 PROBA SCRISĂ 

Susținerea probei scrise după cel puțin 15 zile lucrătoare de la publicarea/afișarea anunțului. 
05.12.2018 

9 NOTARE PROBĂ SCRISĂ 

În termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei. 
06.12.2018 

10 COMUNICARE REZULTATE PROBĂ SCRISĂ 

În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data finalizării probei 
06.12.2018 

11 DEPUNERE CONTESTAȚIE PROBA SCRISĂ 

În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise. 
07.12.2018 

12 ANALIZĂ CONTESTAȚIE PROBA SCRISĂ 

În termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor 
10.12.2018 

13 COMUNICARE REZULTATE CONTESTAȚIE PROBA SCRISĂ 

Imediat după soluționarea contestațiilor 
10.12.2018 

14 INTERVIU 

Susținerea interviului în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise 

Termen-limită: 

11.12.2018 

15 NOTARE INTERVIU 

În termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei 

Maximum o zi 

lucrătoare de la 

finalizarea probei 



16 COMUNICARE REZULTATE INTERVIU 

În termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei 

Maximum o zi 

lucrătoare de la 

finalizarea probei 

17 
DEPUNERE CONTESTAȚIE INTERVIU 

În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei interviu 

Cel mult o zi 

lucrătoare de la data 

afișării rezultatului 

probei interviu 

18 

ANALIZĂ CONTESTAȚIE INTERVIU 

În termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor 

Maximum o zi 

lucrătoare de la 

expirarea termenului 

de depunere a 

contestațiilor 

19 COMUNICARE REZULTATE CONTESTAȚIE INTERVIU 

Imediat după soluționarea contestațiilor 

Imediat după 

soluționarea 

contestațiilor 

20 

REZULTAT FINAL AL CONCURSULUI 

În termen de maximum o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului contestațiilor la interviu 

Maximum o zi 

lucrătoare de la data 

afișării rezultatului 

contestațiilor la 

interviu 

 
 

                                  PREȘEDINTE                    ȘEF BIROU 

          dr. ing. Daniel-Nicolae COMĂNESCU           ec. Manuela STAN 

 
 

 

 

 

 

  

 


