ANUNȚ
Amânarea concursului organizat de către CNDIPT
în perioada 18 martie 2020-30 martie 2020

1.
Centrul Național de Dezvoltarea a Învățământului Profesional și Tehnic anunță
persoanele interesate că, urmare a contextului epidemiologic actual, concursul organizat în
perioada 18 martie 2020-30 martie 2020 se amână până la o dată care va fi anunțată ulterior.
2.
Conform art. 39 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:
” Art. 39 - (1)Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau
amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă
în scris intenţia de a participa din nou la concurs la noile date.
(2) În situaţia în care, la reluarea procedurii de concurs ..., în dosare există documente a
căror valabilitate a încetat, candidaţii au posibilitatea de a le înlocui până la data prevăzută
la art. 40 alin. (1).
Art.40 - (1) Candidaţii declaraţi admişi la concursul de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale sunt obligaţi să se prezinte la post
în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise şi
temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, în termen de 3 zile
lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post,
care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului pentru
funcţiile de execuţie şi 45 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului
pentru funcţiile de conducere. ”
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