
 
 

 

 

ANUNȚ CONCURS ÎN VEDEREA ANGAJĂRII 
 

Liceul Teoretic “George Emil Palade” organizează concurs pentru ocuparea pe 

perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de Informatician II S - 1 

post. 
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările 

ulterioare: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 

înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu 

intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a 

intervenit reabilitarea. 

 

Condiţiile necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale 

sunt: 
-          studii superioare în domeniu; 

-          vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minimum 2 ani; 

-          cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învățământ SIIIR, REVISAL, 

EDUSAL; 

-          capacitate de gestionare a timpului și priorităților; 

-          disponibilitate la timp de lucru prelungit. 

Conform art. 6 al 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 din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs 

candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: 

 cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau 

instituției publice organizatoare; 

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz; 

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă 

îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau 

instituția publică; 



 
 carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, 

în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

 cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

 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. 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are 

antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are 

obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu 

până la data desfășurării primei probe a concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după 

caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării 

conformității copiilor cu acestea. 

 

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 

12.11.2020, la sediul instituției. 

 

 Concursul va consta in următoarele etape: 
-          Selecția dosarelor; 

-          Proba practică în data de 20.11.2020, ora 9.00, la sediul instituției  

-          Interviul în data de 20.11.2020, ora 12.00, la sediul instituției  

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare probă. Se 

consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare. 

TEMATICĂ 
 

1. Rețele de comunicare LAN, WAN, Internet, Intranet, protocoale, arhitecturi.  
2. Echipamente de rețea si comunicație.  
3. Instalari și configurarări de echipamente în rețelele locale structurate  
4. Adminstrarea rețelelor de calculatoare  
5. Securitate și mentenanță, programe antivirus.  
6. Cloud computing, partajarea fisierelor, stocare, lucru in cloud, backup si restaurare.  
7. Instalare software (stații de lucru, imprimante). Licențe.  
8. Instalare și configuare Windows 10, Microsoft Office.  
9. Arhitectura calculatoarelor personale, hardware, diagnosticare defecte, depanare  
10. Sisteme de operare Windows, Linux 
 
11. Suita Microsoft Office 365( Word, Excel.Access, Power Point, Publisher, Teams, 

Onedrive)    si Google Suite( cu accent pe Classroom. Google Forms, Calendar,Drive)  
12. Internet, servicii Internet  
13. Creare si actualizare siteuri utilizând Wordpress . Limbajul HTML.  
14. Platforme educationale, administrare si configurare GSuite si ADMA.  
             Utilizarea Sistemului Informatic Integrat al Invațamântului din România(SIIIR 
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Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Teoretic “George Emil Palade”, str. 

Nicolae Iorga, nr. 87, Constanța, telefon: 0241662698 
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