ANUNȚ CU PRIVIRE LA
DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ANGAJARE PENTRU FUNCȚII DE
EXECUȚIE – CONSILIER JURIDIC ȘI CONTABIL ȘEF
(12 decembrie 2018)

Institutul Diplomatic Român (IDR) cu sediul în București, Bd. Primăverii nr.17, Sector
1, CIF:17984679, derulează concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor
contractuale vacante de consilier relații I (consilier juridic) și de consilier relații I (contabil șef),
în conformitate cu prevederile art.14 alin.(2) și (3) din OUG nr.90/2017, cu modificările și
completările ulterioare și cu HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere că în familia unui membru al Colegiului Director a intervenit un deces,
Colegiul Director nu s-a putut întruni, în vederea validării rezultatelor etapei de verificare a
dosarelor, conform art. 9 al Regulamentului – cadru privind organizarea și desfășurarea
concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor/funcțiilor de execuție vacante din IDR, în
termen de maximum 2 zile de la terminarea perioadei de depunere a dosarelor.
În baza art. 25 al aceluiași Regulament, „în cazul în care, din motive neprevăzute, nu
se pot respecta, în mod obiectiv, termenele prevăzute în prezentul Regulament-cadru, concursul
poate fi amânat pe o perioadă comunicată candidaţilor. În acest caz, amânarea şi condiţiile de
reluare se publică pe pagina de internet şi la avizierul IDR”.

În urma apariției acestei situații, a fost amânată procedura selecției dosarelor de
candidatură, calendarul concursului urmând a se desfășura astfel:
•

•
•
•

Rezultatele validării dosarelor depuse de candidați în perspectiva îndeplinirii condițiilor
cerute pentru postul pentru care se candidează vor fi publicate vineri, în data de 14
decembrie 2018, după întrunirea Colegiului Director, la avizierul și pe site-ul IDR.
Conform art. 9, alin. (2), candidații care au depus dosare pot face contestație în termen
de 1 zi lucrătoare de la data publicării, respectiv luni, în ziua de 17 decembrie 2018.
Proba scrisă se va desfășura în data de 18 decembrie 2018, de la ora 9.00.
Proba interviului va avea loc în data de 21 decembrie 2018, ora de desfășurare a
interviului urmând a fi afișată ulterior, după desfășurarea probei scrise.

