
ANUNŢ CONCURS
PENTRU  UN  POST CONTRACTUAL

      Liceul Tehnologic ,,Ion Mincu ,,cu sediul în Tulcea, str.1848 nr.7,  organizează
concurs pentru ocuparea  func iei  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conformției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform
H.G. nr. 286/2011 actualizată.

Postul  vacant  este  INFORMATICIAN,  personal  didactic  auxiliar, studii  superioare,
perioadă nedeterminată, normă întreagă;

Condiţii specifice de participare la concurs:
-Studii superioare de lungă durata, cu diploma de licen ă,  i/ sau în specialitate (informatică, ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform și/ sau în specialitate (informatică, 
matematică-informatică, informatică – economie, automatizări i calculatoare);și/ sau în specialitate (informatică, 
-Vechime: minim 3 ani în muncă;
-Cunoasterea limbajelor de programare ;
-Cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC, birotică);
-Cunoştinţe de comunicare şi relaţii publice;
-Abilităti de muncă în echipă ;
-Abilită i de rela ionare cu părin ii, elevii i cadrele didactice;ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform și/ sau în specialitate (informatică, 
-Initiativă si creativitate;
-Disponibilitate la program flexibil;
-Să nu fi suferit condamnări penale(cazier judiciar );
-Să nu fi avut sanc iuni disciplinare anterior;ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform
-Documente  medicale care să ateste că  este  apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru 
îndeplinirea funcţiei;
-Recomandare de la ultimul loc de muncă. 

Concursul se va  desfa ura astfel : șura astfel : 

-Depunerea  dosarelor: termen 25.09.2020 - 13.10.2020, interval orar 8,00 -16,00

-Selectia  dosarelor si afisarea rezultatelor -14.10.2020 
-Proba scrisa : 16.10. 2020, ora 1000

-Proba  practică (calculator) :19.10. 2020, ora ora 1100

-Proba interviu: 21.10. 2020, ora 1200

-Afi are rezultatul final al concursului:  22.10.2020și/ sau în specialitate (informatică, 

Dosarele de concurs se pot depune pana la data de   13.10.2020,  ora 16,00  la sediul
Liceului Tehnologic ,,Ion Mincu” Tulcea, Str.1848, Nr.7.



DOSARUL  DE  CONCURS  VA  CONŢINE:

 Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine

următoarele documente:

- Opis cu denumirea documentelor din dosar i număr pagină.și/ sau în specialitate (informatică, 

1.         Cerere de înscriere

2.         Copia actului de identitate

3.         Copii ale actelor de studii (diplomă bacalaureat, diplomă licenţă, atestate)

4.         Copia certificatului de naştere

5.         Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul – schimbare de nume)

6.         Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul)

7.         Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL

8.         Cazier judiciar 

9.         Adeverin ă care să ateste starea de sănătate fizică ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform

10.       Adeverin ă care să ateste rezultatul evaluarii psihologice ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform

11.       Curriculum vitae – model European 

12.       Documente privind formarea profesională în domeniu 

    13.         Recomandare de la ultimul loc de munca în care sa fie precizat că nu a avut 
sanctiuni disciplinare.

ETAPELE DE CONCURS

a)  selecţia dosarelor
b)  probă scrisă 
c)  probă practică
d)  interviul.

Notă: Se pot prezenta la urmatoarea etapă numai candida ii declara i admi i la etapații declarați admiși la etapa ții declarați admiși la etapa și la etapa
precedentă.



CALENDARUL  CONCURSULUI

 Publicarea anun ului în Monitorul Oficial, presă, site-ul posturigov.ro, site-ul colii, ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform și/ sau în specialitate (informatică, 

avizier: termen  24.09.2020.

 Depunerea dosarelor: termen 25.09.2020 - 13.10.2020, orele 8,00-16,00

 Selecţia dosarelor: 14.10.2020, ora 9,00

Afi area listei cu candida ii admi i la selec ia dosarelor: 14.10.2020, ora 12,00și/ sau în specialitate (informatică, ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform și/ sau în specialitate (informatică, ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform

Depunere contesta ii la selec ia dosarelor: 15.10.2020, interval orar  9,00 - 11,00ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform

Afi area rezultatelor contesta iilor selecși/ sau în specialitate (informatică, ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conformiei dosarelor: 15.10.2020,  ora 15,00

Proba scrisă : 16.10.2020, ora 10,00

Afi area rezultatelor de la proba scrisă,16.10.2020, ora 15,00și/ sau în specialitate (informatică, 

Depunere contesta ii  la proba scrisă: 16.10.2020, între 15,00-16,00ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform

Afi area rezultatelor la contesta ii: 16.10.2020, ora 18,00și/ sau în specialitate (informatică, ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform

Proba practică (calculator):  19.10.2020, ora 11,00

Afi area rezultatelor de la proba practică, 19.10.2020, ora 15,00și/ sau în specialitate (informatică, 

Depunere contesa ii la proba practică: 20.10.2020, între 9,00-11,00ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform

Afi area rezultatelor la contesta ii: 20.10.2020,  ora 15,00și/ sau în specialitate (informatică, ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform

Proba de interviu: 21.10.2020,  ora 1200

Afi area rezultatelor de la proba de interviu: 21.10.2020, ora 16,00și/ sau în specialitate (informatică, 

Depunere contesta ii la proba de interviu: 21.10.2020, între 16,00-17,00ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform

Afi area rezultatelor la contesta ii proba de interviu: 21.10.2020,  ora 19,00și/ sau în specialitate (informatică, ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform

   Afi are rezultat  final  concurs: 22.10.2020, ora 10,00șura astfel : 



        TEMATICA DE CONCURS

 Re ele de comunica ii LAN, WAN, Internet i Intranet;ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform și/ sau în specialitate (informatică, 
 Arhitecturi, protocoale – Microsoft, Netware, TCP/IP;
 Instalări, configurări staţii de lucru, imprimante;
 Sisteme de operare Windows;
 Instalare si configurare i utilizareMicrosoft Office 2007, 2010, 2013,2016;și/ sau în specialitate (informatică, 
 Servicii (aplicaţii) Internet şi protocoale la nivel de aplicaţie (e-mail, transfer de 

date, World Wide Web, DNS, etc.);
 Limbaje de programare: PHP, FoxPro;
 Pagini web: HTML, CSS;
 Utilizare Sistemului Informatic Integrat al Învă ământului din România;ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform
 Grafică pe calculator: CorelDRAW;
 Administrare site (Joomla).

       BIBLIOGRAFIE

 LEGEA nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale;
 Regulamentul de organizare i func ionarea unită ilor de învă ământ și/ sau în specialitate (informatică, ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform

preuniversitar cu modificările i completările ulterioare, aprobat prin ORDINUL și/ sau în specialitate (informatică, 
nr. 5447/2020;

 BURAGA Sabin - 2005 Proiectarea siteurilor Web – design şi funcţionalitate, 
Iaşi, Polirom;

 CERCHEZ Emanuela – Internet. Utilizarea re elei Internet;ției  contractuale vacante – INFORMATICIAN,  conform
 Luke Welling, Laura Thomson – Dezvoltarea aplicatiilor WEB cu PHP i și/ sau în specialitate (informatică, 

MySQL, Ed. Teora
 Dima Gabriel - Visual FoxPro 7.0, Ed. TEORA
 Steve Bain - Corel Draw 12. Ghidul oficial, Ed. ALL
 Utilizarea computerului - Windows 7, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 Utilizarea computerului - Windows 8, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 Editare de text - Microsoft Word 2013, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 Calcul tabelar - Microsoft Excel 2013, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 Utilizare SIIIR – http://siiir.edu.ro/manuale -si ghiduri;
 Administrare site: http://docs.joomla.org/, http://www.example.com/

Informaţii se pot obţine de pe site-ul oficial al colii,  și/ sau în specialitate (informatică, liceuimincutl.ro  sau la serviciul secretariat tel.

0240/533956 între  orele  8,00-16,00,  persoana de  contact  Sandu Horia  adresa  de  e-mail  a  liceului,

gstl_2007@yahoo.com.

                                                                            Director
   Prof. Gabriela Marin 
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