
 ACADEMIA ROMÂNA                                                Se aprobă 

      12 martie 2019                                                                                                 PREŞEDINTE, 

                                                                                                                         Acad. Ioan-Aurel Pop

    
 

 

A N U N Ţ 
 

 
 Academia Română cu sediul în Calea Victoriei, nr. 125 sector 1 Bucureşti, organizează 

examen de promovare pentru ocuparea postului de execuţie obținut prin transformarea propriului 

post: 

➢ Inspector de specialitate gradul IA cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul 

Serviciului Financiar Contabilitate al Academiei Române. 

Examenul de promovare se va desfăşura în data de 26.03.2019, ora 11, la sediul Academiei 

Române, și va consta într-o probă scrisă. 

Rezultatul probei scrise se afişează la sediul Academiei Române şi pe site-ul instituţiei în 

data de 26.03.2019. Avansarea în grad profesional se realizează prin obținerea notei minime 7,00. 

Rezultatul final al examenului de promovare se afişează la sediul Academiei Române şi pe 

site-ul instituţiei în data de 28.03.2019.  

Candidații poate depune contestaţii cu privire la proba scrisă în termen de o zi lucrătoare de la 

data afișării rezultatului acesteia.   

Rezultatul la contestațiile depuse se va afișa în termen de o zi lucrătoare pe site-ul Academiei 

Române și la sediul acesteia. 
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