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MINISTERUL EDUCAȚIEI  NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

      INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TELEORMAN 

LICEUL TEORETIC 

Videle, Teleorman, Str. Republicii, nr.7,  cod.145300 

Tel:0247 455 908; Fax:0247 453 025; E-mail: gstvidele@yahoo.com 

   

 

ANUNŢ 

  

Liceul Teoretic din Videle, cu sediul în  Str. Republicii, nr 7, Tel. 0247  455 908, Fax. 0247 453 025 

organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Informatician M (studii medii). 

 Condiţiile generale de înscriere şi participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor, prevazute 

de HGR 286/2011 sunt urmatoarele: 

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor  

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  

b) cunoaşterea limbii române , scris şi vorbit;  

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale (minim 18 ani împliniţi);  

d)  capacitate deplină de exerciţiu;  

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

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  

f)  îndeplineşte condiţiile de studii, pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare, conform Legii 

nr.1/05.01.2011 a educatiei nationale. 

g) candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 

ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care  

împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni  

săvârşite cu intenţie, care ar face - o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia  

situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă 

întreagă de informatician M: 

 Studii medii, superioare in domeniul informatic; 

Cerinţe specifice postului: 

 Competenţe în depanarea şi întreţinerea hardware şi software a calculatoarelor şi a echipamentelor 

periferice; 

 Competenţe în administrarea reţelelor de calculatoare; 

 Competenţe de operare a datelor şi de instalare şi utilizare a sistemelor de operare şi a softurilor 

educaţionale. 

Concursul va consta in: 
1.Proba scrisă  

Data şi ora desfăşurării: 16.01.2017, ora 09.00 

Locul desfăşurării: Sediul Liceului din Videle, str. Republicii , nr.7 

      2.Proba practică: cunoştinţe de operare pe calculator(Word, Excel, Access) 

Data şi ora desfăşurării: 16.01. 2017, ora 13.00 

Locul desfăşurării: Sediul Liceului din Videle, str. Republicii , nr.7 

3. Interviu  

Data şi ora desfăşurării:18.01.2017, ora 9.00 

Locul desfăşurării: Sediul Liceului din Videle, str. Republicii , nr.7 

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare proba fiind de : 50 

puncte 

Bibliografie: 

 Reţele de comunicaţii între calculatoare  

 Reţele de calculatoare - depanare şi modernizare 

 Reţele de calculatoare - de la cablare la interconectare  

 Reţele locale de calculatoare - proiectare şei administrare  

 Windows 8 IES Special Edition 

 Microsoft Office 2007 ,2010 

 Windows  Vista, 10 
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Dosarul de concurs 
 

Dosarele de participare la concurs se pot depune la secretariatul liceului, în intervalul orar 9,00 – 

14,00 , până cel tarziu în data de 06.01.2017, ora 14,00 şi vor conţine, în mod 

obligatoriu: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice  

organizatoare;  

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,  

după caz;  

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă  

efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor  

specifice;  

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să  

ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;  

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale  

care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;  

f) adeverinţă 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 unităţile sanitare abilitate;  

g) curriculum vitae;  

h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.  

 

Copiile de pe actele necesare  se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru 

conformitatecu originalul de către director sau directorul adjunct  sau se prezintă  în formă legalizată. 

Notă: Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai 

sus şi să vă asiguraţi că aveţi depuse toate documentele pentru a putea să treceţi 

de prima etapă de verificare a dosarelor. 

 

 Relaţiile suplimentare se obţin de la secretariatul unităţii sau la telefon 0247 – 455 908. Persoana de 

contact: Toma Georgeta . 

 
CALENDARUL CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE INFORMATICIAN M: 

 
Nr. 

Crt. 

Activităţi Data 

1.  Publicarea anunţului 21 decembrie 2016 

2.  Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la 

Liceul Teoretic din Videle şi verificarea documentelor de dosar. 
22 decembrie 2016 – 06 ianuarie 

2017 intre orele 9,00 si 14,00 

3.  Selecţia dosarelor de către membri Comisiei de 

organizare şi desfăşurare a concursului 
09 ianuarie 2017 

4.  Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 09 ianuarie 2017 ora 12,00 

5.  Depunerea contestaţiei privind rezultatele selecţiei 

Dosarelor 
09 ianuarie 2017 intre orele 

 12,00 – 14,00 

6.  Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 09 ianuarie 2017 ora 16,00 

7.  Susţinerea probei scrise si a probei practice 16 ianuarie 2017 

 ora 9,00  - proba scrisă 

ora 13,00 – proba practică  

8.  Afişarea rezultatelor probei scrise si a probei practice 16 ianuarie 2017 

9.  Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei 

scrise 
17 ianuarie 2017 intre orele 9,00 – 

12,00 

10.  Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 17 ianuarie 2017 orele 16,00 

11.  Susţinerea interviului 18 ianuarie 2017, ora 9,00 

12.  Comunicarea rezultatelor după susţinerea 

interviului 
18 ianuarie 2017, orele 13,00 

13.  Depunerea contestaţiilor privind rezultatul 

interviului 
18 ianuarie 2017 intre orele 13,00 

– 15,00 

14.  Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 18 ianuarie 2017 orele 16,00 

15.  Afişarea rezultatului final al concursului 18 ianuarie 2017 

16.  Numirea pe funcţie 19 ianuarie 2017 

Director, 

Prof. Crăciun Violeta 


