
 

 

 

Nr. 3301 / 28.09.2021 

ANUNȚ 

 

privind depunerea dosarelor pentru  candidații care se vor înscrie la concursul organizat în vederea 

ocupării postului vacant pe perioadă nedeterminată de analist programator, 

din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 156 

 

 În urma publicării concursului organizat în vederea ocupării postului vacant pe perioadă 

nedeterminată de analist programator, conform H.G. nr. 286/23.03.2011 – Regulament cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 

modificată și completată prin HG nr. 1027/2014, dosarul candidatului va conține următoarele 

documente: 

 

1. Cerere de înscriere concurs adresata conducatorului  autoritătii  sau  institutiei publice 

organizatoare (document obligatoriu) 

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, 

dupa caz (document obligatoriu)  

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor  si ale altor acte care atestă efectuarea   

unor   specializări în specialitatea postului.  

* diploma bacalureat (document obligatoriu) 

* diploma licență / master (dacă există) 

* documente care atestă finalizarea unor cursuri în specialitatea postului sau ani de facultate 

finalizați în cazul studenților (dacă există) 

4. Adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor și a 

postului (dacă există) 

5. Cazier judiciar (document obligatoriu, se depune cel târziu înainte de proba scrisa) și 

adeverință de integritate (document obligatoriu pentru angajații din învățământ) ambele 

se obțin de la secția de poliție. 

6. Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior desfășurării concursului de către medicul de familie al unități sanitare abilitate 

(document obligatoriu) 

7. Curriculum Vitae (document obligatoriu)  

 

Condiția pentru admiterea candidaților în urma selecției dosarelor de concurs este impusă de 

existența la dosar a tuturor documentelor obligatorii.  

Dosarele se depun 29.09.2021 – 12.10.2021  între orele 09:00 – 15:00. 

Candidații declarați admisi în urma selecției dosarelor de concurs, se vor prezenta la proba 

scrisă în data de 21.10.2021 ora 11:00. 

 

 


