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CALENDARUL
Etapelor de desfelurare a concursului pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din Gadrul

institutiei

-=raroindi@l?.sJ

Prinul T€atru
in Carlea Recordurilor

tlr,zile Pentru
organizarea urmitoarei

etape

Locul de
desfisurareN r.crt Denumite etape Data

perioadi
etapA

Aprobare Primar
ceneral

7 1691 17 581 19.O7.201 9,

8265/1 930/06.08.2019

1 Anunt concurs 19 august
2019

Cu cel putin 15 zile

lucr5toare inainte de

.tasf;surare conculs

2 Dala concurs 10 septembrie
20'19

3. Depunere dosare

candida!i

20 august- 02

septembrie
2019 orele 10-

i zib hcrAoare de la data

anuntului

Biroul Resurse

umane, saladzare,

sdnitate 9i
secu tate in muncd

4. Seleclare dosare

candidali

03-04

septembde
2019

MiiimTf ile lucratoare de

la dala depunerii dosarelor

5
-Iicheiere 

proces verbal

in urma selecliei

dosarelor

04 septembrie

2019

6

-Afis. 

are rezultate seleclie

dosare

04 septembrie
2019, orele 16

Sediu, site-ul

instilutiei

7. Deptrnere contestalii

selectie dosare concurs

05 septembrie
2019, orele 16

Miii l zilucritoare de la

data afisdrii rezultatetor

Sec.eta.iatul
directiei

8. Afl$are rezultat

conlestalii

06 septembrie
2019

Maiim 1 zi lucrdtoare de la

data expirarea termenului

de deounere a conteslatiilor

Sediu, site-ul

lnstituliei

9. Proba scrisi Personal
edministrativ side
soecialitate artistica

10 septembrie
2019, orele 10

Excelsior Center-
etaj 3

10. Trrctreiere proces vertal
in urma probei scise

10 septembrie
2019

axim 1 zi lucritoare de la

flnalizarea Probei

11. Afisare rezultate Proba
scrisS

10 septembrie

2019, orele 16

Mixim-1 zi lucretoare de ta

llnalizarea Probei

Sediu, sile-ul

inslituliei

12. Depunere contesalii
proba scrjs5

'11 septembrie

2019, orele 16

Maiim 1 zi luffdtoare de la

data afis5rii rezultatelor

Secretariatul
directiei

ffii*i.,ri"p,tlic5deintercslocalaMunicipiuluiBucure'ti



13. Afisare rezu ltat
contestatii

'12 septembrie

2019, orele 16

Maxim 1 zi lucretoare de la

data expirarea termenului

de deDunere a contestaliilor

S€diu, site-ul

instit'rliei

14. lnteNiu personal

administrativ si de

specialitate artistica

16 septembrie
2019, orele 10

Excelsior Center-

etaj 3

15. Incheiere proces verbal

in urma inlervitilui

17 septembrie
2019, orele 15

-N4axim 

1 zi lucritoare de la

finalizarea Probei

Afis. are rezullate interviu 17 septembrie

2019, orele 16

Maxim 1 zi luc.dtoare de la

finalizarea probei
S€diu, site-ul

institutiei

17. Depunere contesalii
intetuiu

18 septembrie
2019, orele 16

Eiim-Fzi lucrStoare de la

data afigdrii rezultatelor

Secretariatul
dkec!iei

18, Afigare rezultat

contesta!ii

19 septembrie

2019, orele 16

lraxim 1 zi lucrrtoarc de la

data expirarea termenului

de depunere a contestatiilor

Sediu, site-ul

inslituliei

19. Proba practicl personal

artistic sitehnic
10 septembrie
2019, orele 14

Excelsior Center"

etai 3- Saia Studio

20 inaheie.e proces verbal

in urma probei praclice
11 septembrie
2019

Maxim 1 zi lucretoare de la

finalizarea probei

21. Afigare rezultate Proba
practic-5

'11 septembrie,
orele 16

Maxim 1 zi lucritoare de la

finalizarea Probei

Sediu, site-ul

instiiutiei

22. Depunere contesatii
proba practici

12 septembrie

2019, orele 16

Maxim 1 zi lucrdtoare de la

date afisdrii rezultatelor

Secretariatul
directiei

23. AfiSare rezultat

conteslatii

13 septembrie

2019, orele 16

-liraxirn 
1 zi l,-rcretoare de la

data expirarea lermenului
de depunere a contestaliilor

Sediu, site-ul

institutiei

24. lnterviu personal artislic
sitehnic

16 septembrie
2019, orele 14

Excelsior Center-

etai 3

25. incheiere proces verbal

in urma inteNiului

17 septembrie

2019, orele '14

MIiimFzi lucr5toare de la

finaliza.ea probei

26. rezultate inteNiuAfi9aIe 17 septembrie
2019, orele 16

l,Iaxim 1 zi lucritoare de la

flnalizarea probei
Sediu, site'ul
instituliei

27. Depunere contesalii

interviu

18 septembrie
2019, orele 16

Millm 1 zi lucr5ioare de la

data afisirii rezultatelor

Secretariatul
directiei

28. Afiqare rezultat

contestatii

19 septembrie
2019. orele 16

-Miiiil 
zi l'.rcretoare de la

data expiaarea te(menului

de depunere a conteslaliilor

Sediu, site-ul
instituliei

29. Af isare rezultale finale 19 septembrie
2019, orele 16

Sediu. site-ul

inslituliej

30 inlocmlre raport final 20 septembrie
2019

Pentru probele pradice 9i interviu' intrarea in concurs se va face in ordinea codurilor primite pe

Oor"ruf" O" *i"r|.", 
"Lntorm 

iEeULeMeUtULUl nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protectia

nl isoa netor tizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter perconal 9i privind libera circulatie

IlJ"Ii"i ilil.'ii rr"iii" o" ni^iiri,i" i"noidati, acesre probe se vor de.uta pe o perioada mai lungs

de timp, ce va fi anunlat5 imediat dupa seleclia dosarelor'

Mentiuni referiloare la ocuDarea oosturilor vacanle de adon t- ^
D,,"tu @l o lilll" 99ll'3 fl j:-'::,::::',ill
;J;i;d;;p:]ffi;["d;;i;;;;;;;tutd",alherea unuiart moment din cere menlionate in tematicei

Prestalia candidalilor 5 video
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