Completări la concursul pentru funcţia de ,,profesor studii superioare de lunga durata
debutant - profesor limba engleza” astfel :
1. La anuntul cu nr. 184744 publicat in data de 20.11.2018 /M.O. 1288, pagina 3
pentru ,,profesor studii superioare de lunga durata debutant - profesor limba engleza” se
face următoarea rectificare
ÎN LOC DE:
- data limită până la care se pot depune dosarele de concurs - 11.12.2018, ora
14.00;
- 17.12.2018, ora 12.00 – proba scrisă;
- 19.12.2018, ora 12.00 – proba practică.
SE VA CITI:
- data limită până la care se pot depune dosarele de concurs - 11.12.2018, ora
14.00;
- 17.12.2018, ora 12.00 – proba scrisă;
- 19.12.2018, ora 12.00 – proba practică.
- 21.12. 2018, ora 10.00 – interviu.
2. La TIPUL PROBELOR DE CONCURS, LOCUL, DATA ŞI ORA
DESFĂŞURĂRII ACESTORA:
ÎN LOC DE:
A. PROBA SCRISĂ : se desfăşoară la sediul U.M. 01225, str Trivale nr. 16,
localitatea Piteşti în data de 17.12.2018, între orele 12.00-15.00.
Rezultatele obţinute în urma desfăşurării probelor/contestaţiilor se vor afişa la
sediul U.M. 01225 Piteşti, str. Trivale, nr.16 şi pe pagina de internet www.ncoacademy.ro
conform calendarului de desfăşurare a concursului, menţionat mai jos.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01225 Piteşti, str.Trivale, nr.16,
conform calendarului de desfăşurare a concursului, menţionat mai jos, 18.12.2018, între
orele 08.00-10.00, persoana de contact: secretarii comisiilor de concurs.
B. PROBA PRACTICĂ : se desfăşoară la sediul U.M. 01225, str.Trivale, nr.16,
localitatea Piteşti în data 19.12.2018, între orele 10.00-14.00.
Rezultatele la proba practica se vor afişa la sediul U.M. 01225 Piteşti, str.
Trivale, nr.16 şi pe pagina de internet www.ncoacademy.ro conform calendarului de
desfăşurare a concursului, menţionat mai jos.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01225 Piteşti, str.Trivale, nr.16,
conform calendarului de desfăşurare a concursului, menţionat mai jos, 20.12.2018, între
orele 08.00-10.00, persoana de contact:- secretarii comisiilor de concurs.
C. REZULTATELE FINALE ale concursului se vor afişa la sediul U.M. 01225
Piteşti, str.Trivale, nr.16 şi pe pagina de internet www.ncoacademy.ro conform
calendarului de desfăşurare a concursului, menţionat mai jos.
SE VA CITI:
A. PROBA SCRISĂ : se desfăşoară la sediul U.M. 01225, str Trivale nr. 16,
localitatea Piteşti în data de 17.12.2018, între orele 12.00-15.00.
Rezultatele obţinute în urma desfăşurării probelor/contestaţiilor se vor afişa la
sediul U.M. 01225 Piteşti, str. Trivale, nr.16 şi pe pagina de internet www.ncoacademy.ro
conform calendarului de desfăşurare a concursului, menţionat mai jos.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01225 Piteşti, str.Trivale, nr.16,
conform calendarului de desfăşurare a concursului, menţionat mai jos, 18.12.2018, între
orele 08.00-10.00, persoana de contact: secretarii comisiilor de concurs.
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B. PROBA PRACTICĂ : se desfăşoară la sediul U.M. 01225, str.Trivale, nr.16,
localitatea Piteşti în data 19.12.2018, între orele 10.00-14.00.
Rezultatele la proba practica se vor afişa la sediul U.M. 01225 Piteşti, str.
Trivale, nr.16 şi pe pagina de internet www.ncoacademy.ro conform calendarului de
desfăşurare a concursului, menţionat mai jos.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01225 Piteşti, str.Trivale, nr.16,
conform calendarului de desfăşurare a concursului, menţionat mai jos, 20.12.2018, între
orele 08.00-10.00, persoana de contact:- secretarii comisiilor de concurs.
C. INTERVIU: se desfăşoară la sediul U.M. 01225, str.Trivale, nr.16, localitatea
Piteşti în data 21.12.2018, între orele 10.00-14.00.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01225 Piteşti, str.Trivale, nr.16,
conform calendarului de desfăşurare a concursului, menţionat mai jos, 24.12.2018, între
orele 08.00-10.00, persoana de contact:- secretarii comisiilor de concurs.
3. La CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
ÎN LOC DE:

Nr.
crt.

1.

Activitatea

Data limită
(perioada) de
desfăşurare a
activităţii

Cine răspunde

Publicitatea concursului - în Monitorul Oficial partea a III-a,
- pe pagina de internet www.ncoacademy.ro - întrun cotidian de largă circulaţie " CURIERUL ZILEI
",
- pe portalul posturi.gov.ro
- afişare la sediul U.M. 01225 Pitesti

20.11.2018.

Secretar

2.

Depunerea dosarelor la sediul U.M. 01225 Pitesti

3.

Selecţia dosarelor de concurs

4.

Întocmirea procesului verbal cu rezultatele privind
admiterea la concurs, afişarea acestora la sediul
U.M 01225 Piteşti şi publicarea pe pagina de
internet www.ncoacademy.ro a rezultatelor privind
selecţia dosarelor

5.

Depunerea eventualelor contestaţii în urma
selecţiei dosarelor şi înregistrarea la
compartimentul DC

6.

Soluţionarea eventualelor contestaţii depuse în
urma selecţiei dosarelor

7.

Întocmirea procesului verbal, afişarea rezultatului
eventualelor contestaţii la sediul U.M 01225 Pitesti
şi publicarea www.ncoacademy.ro a rezultatelor
privind soluţionarea contestaţiilor

8.

Stabilirea subiectelor de concurs pentru proba
scrisă

9.

Desfăşurarea probei scrise
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21.11 –
11.12.2018.
între orele
08.30-14.00
12.11.2018
între orele
08.00-12.00
12.11.2018.
până la orele
14.00
13.12.2018.
între orele
08.30-16.00
14.12.2018.
între orele
08.30-12.00
14.12.2018.
până la orele
16.00
17.12.2018.
între orele
06.00-12.00
17.12.2018.
între orele
12.00-15.00

Secretar
Comisiile de
concurs
Comisiile de
concurs
Secretar

Candidaţii
Comisiile de
concurs
Comisiile de
concurs
Secretar
Comisiile de
concurs
Comisiile de
concurs

Nr.
crt.

Activitatea

Data limită
(perioada) de
desfăşurare a
activităţii

Cine răspunde

10.

Corectarea probei scrise

17.12.2018.
între orele
15.00-16.00

Comisiile de
concurs

11.

Afişarea rezultatelor la proba scrisă la sediul U.M.
01225 Piteşti, transmiterea şi publicarea pe pagina
de internet www.ncoacademy.ro a rezultatelor
probei scrise

17.12.2018.
până la orele
17.00

Secretar

12.

Depunerea eventualelor contestaţii la proba scrisa
şi înregistrarea la compartimentul DC

13.

Soluţionarea eventualelor contestaţii la proba
scrisa

14.

Întocmirea procesului verbal si afişarea
rezultatului eventualelor contestaţii la proba scrisa
la sediul U.M. 01225 Piteşti şi publicarea pe
pagina de internet www.ncoacademy.ro a
rezultatelor privind soluţionarea contestaţiilor la
proba scrisa

15.

Desfăşurarea probei practice

19.12.2018.
între orele
08.00-14.00

Comisiile de
concurs

16.

Afişarea rezultatelor la proba practică la sediul
U.M. 01225 Piteşti, transmiterea şi publicarea pe
pagina de internet www.ncoacademy.ro) a
rezultatelor probei practice

19.12.2018.
până la orele
17.00

Secretar

17.

Depunerea eventualelor contestaţii la proba
practică şi înregistrarea la compartimentul DC

18.

Soluţionarea eventualelor contestaţii la proba
practică

19.

Întocmirea procesului verbal şi afişarea
rezultatului eventualelor contestaţii la proba
practică la sediul U.M. 01225 Piteşti şi publicarea
pe pagina de internet www.ncoacademy.ro a
rezultatelor privind soluţionarea contestaţiilor la
proba practică

20.

Întocmirea raportului final al concursului

21.

Afişarea rezultatelor finale la sediul U.M. 01225
Piteşti şi publicarea pe pagina
www.ncoacademy.ro a rezultatelor finale

SE VA CITI:
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18.12.2018.
între orele
08.00-10.00
18.12.2018.
până la orele
14.00

18.12.2018.
până la orele
17.00

20.12.2018.
între orele
08.00-10.00
20.12.2018.
până la orele
14.00
20.12.2018.
până la orele
17.00
21.12.2018.
până la orele
12.00
21.12.2018.
până la orele
16.00

Candidaţii
Comisiile de
concurs
Comisiile de
concurs
Secretar

Candidaţii
Comisiile de
concurs

Secretar

Comisiile de
concurs
Secretar

Nr.
crt.

22.

Activitatea

Data limită
(perioada) de
desfăşurare a
activităţii

Cine răspunde

Publicitatea concursului - în Monitorul Oficial partea a III-a,
- pe pagina de internet www.ncoacademy.ro - întrun cotidian de largă circulaţie " CURIERUL ZILEI
",
- pe portalul posturi.gov.ro
- afişare la sediul U.M. 01225 Pitesti

20.11.2018.

Secretar

23.

Depunerea dosarelor la sediul U.M. 01225 Pitesti

24.

Selecţia dosarelor de concurs

25.

Întocmirea procesului verbal cu rezultatele privind
admiterea la concurs, afişarea acestora la sediul
U.M 01225 Piteşti şi publicarea pe pagina de
internet www.ncoacademy.ro a rezultatelor privind
selecţia dosarelor

26.

Depunerea eventualelor contestaţii în urma
selecţiei dosarelor şi înregistrarea la
compartimentul DC

27.

Soluţionarea eventualelor contestaţii depuse în
urma selecţiei dosarelor

28.

Întocmirea procesului verbal, afişarea rezultatului
eventualelor contestaţii la sediul U.M 01225 Pitesti
şi publicarea www.ncoacademy.ro a rezultatelor
privind soluţionarea contestaţiilor

29.

Stabilirea subiectelor de concurs pentru proba
scrisă

30.

Desfăşurarea probei scrise

31.

Corectarea probei scrise

32.

Afişarea rezultatelor la proba scrisă la sediul U.M.
01225 Piteşti, transmiterea şi publicarea pe pagina
de internet www.ncoacademy.ro a rezultatelor
probei scrise

33.

Depunerea eventualelor contestaţii la proba scrisa
şi înregistrarea la compartimentul DC

34.

Soluţionarea eventualelor contestaţii la proba
scrisa

35.

Întocmirea procesului verbal si afişarea
rezultatului eventualelor contestaţii la proba scrisa
la sediul U.M. 01225 Piteşti şi publicarea pe
pagina de internet www.ncoacademy.ro a
rezultatelor privind soluţionarea contestaţiilor la
proba scrisa
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21.11 –
11.12.2018.
între orele
08.30-14.00
12.11.2018
între orele
08.00-12.00
12.11.2018.
până la orele
14.00
13.12.2018.
între orele
08.30-16.00
14.12.2018.
între orele
08.30-12.00
14.12.2018.
până la orele
16.00
17.12.2018.
între orele
06.00-12.00
17.12.2018.
între orele
12.00-15.00
17.12.2018.
între orele
15.00-16.00
17.12.2018.
până la orele
17.00
18.12.2018.
între orele
08.00-10.00
18.12.2018.
până la orele
14.00

18.12.2018.
până la orele
17.00

Secretar
Comisiile de
concurs
Comisiile de
concurs
Secretar

Candidaţii
Comisiile de
concurs
Comisiile de
concurs
Secretar
Comisiile de
concurs
Comisiile de
concurs
Comisiile de
concurs
Secretar

Candidaţii
Comisiile de
concurs
Comisiile de
concurs
Secretar

Nr.
crt.

Activitatea

Data limită
(perioada) de
desfăşurare a
activităţii

Cine răspunde

36.

Desfăşurarea probei practice

19.12.2018.
între orele
08.00-14.00

Comisiile de
concurs

37.

Afişarea rezultatelor la proba practică la sediul
U.M. 01225 Piteşti, transmiterea şi publicarea pe
pagina de internet www.ncoacademy.ro) a
rezultatelor probei practice

19.12.2018.
până la orele
17.00

Secretar

38.

Depunerea eventualelor contestaţii la proba
practică şi înregistrarea la compartimentul DC

39.

Soluţionarea eventualelor contestaţii la proba
practică

40.

Întocmirea procesului verbal şi afişarea
rezultatului eventualelor contestaţii la proba
practică la sediul U.M. 01225 Piteşti şi publicarea
pe pagina de internet www.ncoacademy.ro a
rezultatelor privind soluţionarea contestaţiilor la
proba practică

20.12.2018.
până la orele
17.00

Secretar

41.

Desfăşurarea interviului

21.12.2018
10.00.-14.00

Comisia de
concurs

42.

Afişarea rezultatelor la interviu la sediul U.M.
01225 Piteşti, transmiterea şi publicarea pe pagina
de internet www.ncoacademy.ro) a rezultatelor
interviului

21.12.2018.
până la orele
17.00

Secretar

43.

Depunerea eventualelor contestaţii la interviu şi
înregistrarea la compartimentul DC

44.

Soluţionarea eventualelor contestaţii la interviu

45.

Întocmirea procesului verbal şi afişarea
rezultatului eventualelor contestaţii la interviu la
sediul U.M. 01225 Piteşti şi publicarea pe pagina
de internet www.ncoacademy.ro a rezultatelor
privind soluţionarea contestaţiilor la interviu

46.

Întocmirea raportului final al concursului

47.

Afişarea rezultatelor finale la sediul U.M. 01225
Piteşti şi publicarea pe pagina
www.ncoacademy.ro a rezultatelor finale
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20.12.2018.
între orele
08.00-10.00
20.12.2018.
până la orele
14.00

24.12.2018.
între orele
08.00-10.00
27.12.2018.
până la orele
14.00
27.12.2018.
până la orele
17.00
28.12.2018.
până la orele
10.00
28.12.2018.
până la orele
16.00

Candidaţii
Comisiile de
concurs

Candidaţii
Comisia de
concurs

Secretar

Comisiile de
concurs
Secretar

