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CUI 28911460
În conformitate cu H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-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, cu modificările
și completările uterioare.

Autoritatea Națională pentru Calificări

organizează concurs pentru ocuparea următoarea funcție de execuție vacantă:
-

Referent IA – 1 post

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art.3 din Anexa I a H.G.nr. 286/ 2011 pentru aprobarea
Regulamentului-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 platit, cu modificările și completările uterioare.
Condițiile specifice pentru participarea la concurs:
•

Referent gradul IA la Serviciul Managementul Informației și Registre Naționale - ( 1 post)

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitate minimum 5 ani;
- cunoștințe avansate de operare pe calculator, de utilizare a software-ului de tip Windows (workstation și server),
Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Microsoft Outlook, Microsoft Sharepoint, Microsoft SQL Server,
Symantec Norton Ghost, Linux, MySql, Adobe Photoshop, Microsoft Visio, constitue un avantaj;
- cunoștiințe în domeniul bazelor de date;
- cunoștiințe minime în domeniul administrării echipamentelor și infrastructurii IT;
- cunoaştere unei limbi de circulaţie internaţională, de preferință engleză – scris, citit, vorbit.
• Bibliografia pentru ocuparea postului vacant de Referent gradul IA la Serviciul Managementul
Informației și Registre Naționale
-

-

-

-

Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale
pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, rectificată, cu modificările și completările
ulterioare;
Ordinul ministrului educației naționale nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi
înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul
Superior (RNCIS), cu modificările și completările ulterioare;
Sisteme de operare, Autor: Remus Joldeș, Editura: Aetemitas, Alba Iulia, 2009;
Rețele de calculatoare, Autor: A. Tanenbaum, Byblos, Tg.Mureș, 2003;
Rețele locale de calculatoare - proiectare și administrare, Autori: Adrian Munteanu, Valerica Greavu Șerban
Editura Teora;
Baze de date. Proiectare, implemenlare, gestionare. Autori: Connolly T., Begg C.. Strachan A., Editura
Teora, București, 2001;
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Condiții de desfășurare a concursului:
Înscrierile la concurs se fac la sediul Autorității Naționale pentru Calificări, str. P-ța Valter Mărăcineanu, nr. 1-3,
Intrarea B, etajul 2, cam. 15, sector 1, în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a și
într-un cotidian de largă circulație.
Concursul se va desfășura la sediul ANC, conform calendarului următor:
-

09 aprilie 2019, ora 10: data limită pentru depunerea dosarelor
19 aprilie 2019 ora 10: proba scrisă
23 aprilie 2019 ora 10: proba interviu

Condițiile de participare la concurs, actele necesare pentru înscriere și bibliografia se afișează la sediul ANC și pe
site-ul http://www.anc.edu.ro/. Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse umane, telefon
021 313 00 50/51/52 interior 9013.
ÎNSCRIERE LA CONCURS
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Copia actului de identitate;
Cerere de înscriere la concurs
Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum
și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului;
Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă și/sau specialitatea studiilor;
Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarant
admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente
penale, are obligația de a complet dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până
la data primei probe a concursului);
Adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate, care să
conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătății;
Curriculum vitae
Copiile trebuie însoțite de originale pentru a se certifica conformitatea.

Afișat astăzi, 26.03.2019, la sediul Autorității Naționale pentru Calificări.
Rezultatele finale se afișează la sediul ANC, precum și pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum
o zi lucrătoare de la expirarea termenului revăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului
final al fiecărui candidat și mențiunii “admis” sau “respins”.
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