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ANUNŢ AMÂNARE CONCURS 

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI A DISPOZITIVELOR MEDICALE 

anunță amânarea concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Șef Serviciu Inspectii BPF, 

BPL, BPLA, BPSCFV, astfel: 

 

Calendar concurs: 

 

- Proba scrisă: 07.08.2019 ora 10:00 (cu 30 de minute înainte de începerea probei scrise se va face 

apelul nominal al candidaţilor); 

- Afisare rezultat probă scrisă: 07.08.2019 

- Depunere contestație probă scrisă: 08.08.2019 interval orar 08:00 - 09:00 

- Comunicare rezultat contestatie probă scrisă: 08.08.2019 interval orar 10:00 - 11:00 

- Sustinere proba interviu: 08.08.2019 ora 14:00 (cu 30 de minute înainte de începerea probei 

interviu se va face apelul nominal al candidaţilor).  

- Afisare rezultat pentru proba interviu: 09.08.2019 interval orar 09:00 - 12:00 

- Depunere contestație proba interviu: 09.08.2019 interval orar 13:00 - 14:00 

- Comunicare rezultat contestatie proba interviu: 12.08.2019 

- Afișare rezultate finale concurs: 12.08.2019 

 

Conform prevederilor art. 39 alin. (1) din Regulamentului-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.R. nr. 286/2011, cu modificările și 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.” 

  

Intenția exprimată în scris, de a participa din nou la concursul pentru ocuparea postului sus-mentionat, se 

depune la Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, Str. Av.Sǎnǎtescu nr.48, sector 

1, Bucureşti – Departament Resurse Umane, Salarizare pâna la data de 06.08.2019  ora 1200. 

        

Relații suplimentare se pot obține la Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, 

Str. Av.Sǎnǎtescu nr.48, sector 1, Bucureşti – Departament Resurse Umane, Salarizare, telefon 021/317.11.00, 

interior 409, adresa e-mail: secretariat@anm.ro. 

                                                                                                                                               Data afișării 15.07.2019 

  


