AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI
Proiect POCA 129872 “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și
simplificare legislativă în domeniul calificărilor”
APROBAT
PRESEDINTE
Tiberiu Gabriel Dobrescu
ERATĂ
privind prelungirea termenului de depunere dosare de înscriere
concurs ocupare poziții de
EXPERT ELABORARE INSTRUMENTE DE EVALUARE
EXPERT VERIFICARE ȘI VALIDARE INSTRUMENTE DE EVALUARE

1. Având în vedere creșterea numărului de cazuri de infectări cu virusul SARS COV-2 la nivelul
municipiului București, necesitatea respectării măsurilor și condițiilor de combatere și prevenire a
răspândirii virusului, pentru a evita aglomerăriile la birourile de eliberare adeverințe medicale și
caziere judiciare și alte documente justificative solicitate prin anunțul de concurs, și din dorința de a
asigura accesul unui număr cât mai mare de candidați, comisia de concurs a hotărât prelungirea
perioadei de depunere a dosarelor de înscriere la concurs. Prezentăm în cele ce urmează calendarul
de concurs revizuit.
CALENDARUL REVIZUIT DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI:
26.03.2021
15.04.2021

– Depunerea dosarelor de înscriere. Termen final de transmitere 15.04.2021, ora
23.59

16.04.2021

Analiza și verificarea dosarelor de înscriere pentru conformitate cu condițiile
generale și specifice de concurs

19.04.2021

Afișarea rezultatelor selecției în urma verificării dosarelor de înscriere

20.04.2021

Depunerea eventualelor contestații

21.04.2021

Soluționarea eventualelor contestații

21.04.2021

Afișare rezultate în urma contestațiilor

22.04.2021
23.04.2021

- PROBA INTERVIU
Candidații declarați Admiși pe baza dosarului de înscriere vor fi contactați telefonic
în vederea comunicării datei și orei stabilite pentru proba INTERVIU

INTERVIURILE vor fi susținute pe platforma de comunicare Zoom
26.04.2021

Publicarea rezultatelor la proba interviu

27.04.2021

Depunerea eventualelor contestații

28.04.2021

Afișarea rezultate în urma contestațiilor

28.04.2021

Afișarea rezultatelor finale

2. Având în vedere că pozițiile de expert elaborare instrumente de evaluare și expert verificare și
validare instrumente de evaluare sunt scoase la concurs pentru o serie de 9 ocupații, în vederea
evaluării corespunzătoare a dosarelor de înscriere la concurs, comisia de concurs a hotărât
modificarea Anexei 1 – Cerere de înscriere în sensul adăugării ocupației pentru care se depune
candidatura.
Pentru toți candidații care au depus deja dosare de înscriere la concurs se vor transmite emailuri in
vederea completării Anexei 1 revizuite.
3. Toate celelalte prevederi ale anunțului de concurs rămân neschimbate.
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