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ANUNȚ 

pentru ocuparea prin concurs a funcțiilor contractuale 

 

1. Condiții de participare la concurs 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nivelul 

studiilor 

Denumire funcție 

contractuală 

scoasă la concurs 

Condiții minime 

de vechime în 

muncă 

Condiții de studii / Specializări 

/ Perfecționări / Experiență 

necesară 

1 Compartimentul Administrativ Superioare 
Consilier, grad 

profesional IA 
3 ani 

Studii superioare de lunga 

durata, absolvite cu diploma de 

licență 

 

2. Condiții de desfășurare a concursului: 

- selecția de dosare:18.06.2018  

- proba scrisa în data de 25.06.2018,  (ora probei de concurs va fi anunțată după selecția dosarelor) 

- proba interviu în data de 29.06.2018 (ora probei de concurs va fia anunțată ulterior) 

Proba interviu va putea fi susținută doar de acei candidați care au obținut la proba scrisă un punctaj de minimum 50 de puncte 

din 100, în cazul posturilor contractuale de execuție și minimum 70 de puncte, în cazul posturilor contractuale de conducere: 

Șef Serviciu. 

 

Dosarele pentru înscriere la concurs vor putea fi depuse în perioada  04 iunie - 15 iunie 2018 la sediul Direcției de 

Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Mall Grand Arena, etaj 1, Sector 4, în 

zilele lucrătoare, de luni până joi între orele 9:00 – 15:30 și vinerea între orele 9:00 – 13:30 și trebuie să conțină, în mod 

obligatoriu, următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs, se va procura de la secretariatul comisiei de concurs și va fi completată pe loc;   

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;   

mailto:daui@ps4.ro


c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și 

copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;   

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea 

studiilor, în copie;   

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu 

funcția pentru care candidează;   

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 

concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;  (Adeverință care atestă starea 

de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 

Sănătății) 

g) curriculum vitae – model comun european;   

   

Copiile actelor enumerate mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea certificării pentru conformitate cu 

originalul de către secretariatul comisiei de concurs. 

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul D.A.U.I. S4, persoana de contact Mihalcea Alexandru, e-mail: 

alexandru.mihalcea@daui.ro, telefon: 0766 976 198. 
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