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h) Adeverință medicală, în original, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, 

eliberată cu cel mult șase luni anterior  derulării concursului, de către medicul de familie al 

candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;  

i) Copie documente care atestă competențele TIC; 

j) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor; 

k) Acte doveditoare privind experiența/expertiza pentru îndeplinirea condițiilor specifice 

postului. 

SECȚIUNEA 2 

l) Acte doveditoare privind aspecte care constituie avantaje din anunțul de selecție 

(documentele care dovedesc aspectele ce constituie avantaje sunt luate în calcul pentru 

stabilirea punctajului). 

Documentele depuse în copie vor purta mențiunea ,,Conform cu originalul“, precum 

și semnătura directorului/conducătorului instituției și ștampila unității/instituției în care 

candidatul își desfășoară activitatea. 

Dosarul va avea toate paginile numerotate. 

Documentele în limbile minorităților naționale vor fi depuse în traducere autorizată 

în limba română. 

Lipsa oricărui document din SECȚIUNEA 1, inclusiv a opisului și a numerotării 

paginilor, va duce la respingerea dosarului. 

 

VI. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII: 

   Candidații vor depune documentele la  sediul Casei Corpului Didactic a Municipiului 

București, Splaiul Independenței Nr. 315 A, Sector 6, București, cod poștal 060043 sau vor fi 

transmise prin poștă/curier,  până la data de 16.11.2020, ora 15.00.  

Candidaturile  transmise  după  data  limită  indicată  în  anunțul  de  selecție,  precum  

și  cele incomplete, vor fi respinse. 

 

VII. PROBELE SELECȚIEI: 

Selecția constă în parcurgerea a două etape, astfel:  

 

a) Proba eliminatorie: verificarea eligibilității administrative a dosarelor. 

    Lista candidaților declarați admiși/respinși în această etapă va fi publicată la sediul 

Casei Corpului Didactic a Municipiului București, Splaiul Independenței Nr. 315 A, Sector 6, 

București,  la avizier, și pe pagina web a Casei Corpului Didactic a Municipiului București la 

adresa http://www.ccd-bucuresti.org  

    Eventualele contestații vor fi depuse la sediul Casei Corpului Didactic a Municipiului 

București sau scanate la adresa de e-mail ccdbuc@gmail.com , în termen de 24 ore de la data 

publicării rezultatelor acestei etape, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

Candidații declarați admiși la proba de verificare a eligibilității administrative a 

dosarelor vor participa la proba b). 

b) Proba de evaluare a dosarelor. 

 Rezultatele în urma evaluării dosarelor vor fi publicate la sediul Casei Corpului Didactic a 

Municipiului București,  la avizier și pe pagina web a Casei Corpului Didactic a Municipiului 

http://www.ccd-bucuresti.org/
mailto:ccdbuc@gmail.com



