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A N U N Ț 
 

 

 Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava organizează concurs  

pentru ocuparea unui post vacant de analist programator S. 

 Dosarele de concurs trebuie să conțină următoarele documente: 

 - cerere de înscriere adresată conducătorului instituției; 

 - copie act de identitate; 

 - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, copiile 

documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice; 

 - copia carnetului de muncă, conformă cu originalul,  adeverință din care 

să ateste vechimea în  muncă, în meserie și/sau specialitatea studiilor; 

 - cazierul judiciar; 

 - 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; 

 - curriculum vitae; 

 - recomandare de la ultimul loc de muncă. 

 Dosarele de concurs se depun la secretariatul C.T.I.A.  

 Atribuțiile și sarcinile sunt prevăzute în fișa postulu; 

 Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care 

îndeplinește următoarele condiții: 

 - are cetățenie română și domiciliul în România; 

 - cunoaște limba română, scris și vorbit; 

 - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

 - are capacitate deplină de exercițiu; 

 - are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de 

unitatea medicală abilitată; 

CT 
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 - îndeplinește condițiile de studii, de vechime; 

  a) Studii superioare în domeniul informatică; 

  b) Abilități avansate de operare PC în Word, Excel, Access; 

  c) Competențe în depanarea și întreținerea hardware și software a 

calculatoarelor și a echipamentelor periferice; 

  d) Competențe în administrarea rețelelor de calculatoare; 

  e) Competențe de operare a datelor și de instalare și utilizare a sistemelor 

de operare și a softurilor educaționale. 

 - nu a foat condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni. 

 Concursul va consta în probă scrisă, probă practică și interviu care se vor 

desfășura la CTIA în data de 19.06.2015 ora 10
00

(proba scrisă și proba practică). 

 Bibliografia și tematica de concurs se găsesc la secretariatul unității; 

 Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12.06.2015 ora 14
00

 la 

secretariatul unității. 

 Rezultatele la proba scrisă și practică se afișează la sediul CTIA în data de 

22.06.2015 ora 15
00

.  

 Contestațiile se pot depune în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor. 
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