
 
 
 

ANUNŢ DE CONCURS 
 

Școala Gimnazială Nr.28 din Galaţi organizează concurs pentru ocuparea 

pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, 

informatician 1A-S,  1 normă. 

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie sã 

îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului-

cadru aprobat prin HG nr.286/23.03.2011, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

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

sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în 

România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o 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 şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 

specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată 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. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării 

funcției contractuale sunt: 

1. Absolvirea, cu diplomă, a unei instituții de învățământ superior; 

2. Vechime: 4 ani 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

 Proba scrisă  în data de  27.01.2020,  ora 900-1100, la sediul instituţiei; 

 Proba practică în data de 29.01.2020  ora 1330-1530, la sediul instituţiei; 

 Proba interviu în data de 30.01.2020  ora 1100,  la sediul instituţiei. 

Dosarul de înscriere la concurs:  

Cf. HG 286 / 2011, actualizat , art. 6 dosarul de concurs care va conţine 

următoarele documente: 

1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau 

instituţiei publice organizatoare; 

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz; 

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care 

atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care 

atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea 

sau instituţia publică; 

4. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are 

antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care 

candidează; 

5. Certificat de integritate comportamentală emis de IPJ Galați. 



6. 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; 

7. Curriculum vitae. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, 

numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 

Ministerul Sănătăţii. 

Candidatul declarat admis Ia selecţia dosarelor, care a depus o declaraţie pe 

proprie răspundere că nu are antecedente penale și respectă prevederile Lg 

118/2019,  are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 

cazierului judiciar și a certificatului de integritate comportamentală, cel mai 

târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de 

muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea, vor fi prezentate şi în 

original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.  

Probele de concurs: 

a) proba scrisă; 

b) Proba practică; 

c) Interviul 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

Nr. 
crt. 

Activități Data/ Ora 

1 Publicarea anunțului în Monitorul Oficial, partea a III-a 30.12.2019 

2 
Depunerea dosarelor de concurs ( la secretariatul 
unităţii) 

06.01.2020 -17.01.2020 
între orele 1000 - 1400 

3 Selecția dosarelor  22.01.2020   ora 1200  

4 Rezultatul selecției dosarelor 22.01.2020   ora 1400 

5 Contestații privind selecția dosarelor 22.01.2020  ora 1400 -1600 

6 Rezultatul  contestațiilor privind selecția dosarelor 23.01.2020   ora 1200 



7 Proba scrisă 27.01.2020    ora   900-1100 

8 Rezultatul probei scrise 27.01.2020     ora   1600 

9 
Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei 
scrise 

27.01.2020  ora   1600-1800 

10 Rezultatul contestațiilor probei scrise 28.01.2020  ora 1100 

11 Proba practică 29.01.2020  ora 1000-1200 

12 Afișarea rezultatelor în urma probei practice 29.01.2020  ora 1400 

13 
Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei  
practice 

29.01.2020  ora 1400-1600 

14 Rezultatul contestațiilor a probei practice 30.01.2020  ora 900 
15 Interviul 30.01.2020  ora 1100 

16 Afișarea rezultatelor în urma interviului 30.01.2020  ora 1300 

17 Depunerea contestațiilor privind rezultatul interviului 30.01.2020  ora 1300-1500 

18 Rezultatul contestațiilor la interviu 31.01.2020 ora 900 

19 Afișarea rezultatului final al concursului 31.01.2020  ora 900 

Notă:  

 Cf. HG 286 / 2011, actualizat , art. 24, alin. 8: toate probele concursului se vor 

înregistra audio-video ;  candidații vor completa un acord în acest sens.  

 Cf. HG 286 / 2011, actualizat , art. 18 alin. 3: se pot prezenta la următoarea 

etapă  numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 

 Cf. HG 286 / 2011, actualizat, art. 28, sunt declaraţi admişi candidaţii care au 

obţinut la fiecare probă, minimum 50 de puncte. 

 Cf. HG 286 / 2011, actualizat , art. 30, alin. 4: se consideră admis candidatul 

care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru 

același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar; 

 Cf. HG 286 / 2011, actualizat , art. 30, alin. 1: candidatul declarat  admis este 

obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de 

la data afișării rezultatului final. 

 

 

 



TEMATICA de concurs pentru ocuparea postului de informatician 

Sisteme de operare 
Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) 
Reţele de calculatoare: topologii, medii de transmisie, protocoale; 
Cunoştinţe generale despre echipamente de reţea (configurare switch, access 
point, router wireless); 
Configurare şi administrare reţele LAN bazate pe sisteme de operare Microsoft 
Windows Server; 
Cunoștințe generale despre sistemele de operare UNIX/LINUX. 
Internet (noţiuni generale, navigare, servicii) 
PC - utilizare, depanare, întreţinere 
Calculatoare - arhitectură, componente, caracteristici, periferice, diagnosticare 
defecte, depanare; 
Instalarea şi configurarea staţiilor de lucru: sistem de operare, drivere, aplicaţii; 
Instalarea şi configurarea de echipamente periferice: imprimante, scanere, 
multifuncționale; 
Cunoştinţe de operare în suita de programe Microsoft Office. 

BIBLIOGRAFIE orientativă: 

Raluca Constantinescu, Ionuţ Dănăilă, Utilizarea computerului - Windows 7/ 
Windows 8, Editura Euroaptitudini, Bucureşti, 2013  
Instrumente online - Microsoft Outlook, Editura Euroaptitudini, Bucureşti 
Editare de text - Microsoft Word, Editura Euroaptitudini, Bucureşti  
Calcul tabelar - Microsoft Excel, Editura Euroaptitudini, Bucureşti  
Baze de date - Microsoft Access, Editura Euroaptitudini, Bucureşti S Prezentări - 
Microsoft PowerPoint Editura Euroaptitudini, Bucureşti  
Adrian Munteanu, Reţele locale de calculatoare, Proiectare si administrare, 
Editura Polirom, Bucureşti, 2006 
PC - Depanare şi modernizare - ediţia a IV-a, Autor: Scott Mueller - Editura 
Teora; 
Sisteme de operare, Autor: Remus Joldeş, Editura: Aeternitas, Alba Iulia, 2009 
Microsoft Office 2007 5 în 1 , Autor:Greg Perry, Editura: Teora, 2008 
Reţele locale de calculatoare - proiecte şi administrare, Autori: Adrian 
Munteanu, Valerica Greavu Şerban - Editura Teora. 
Bazele reţelelor de calculatoare, Editura Teora, 1999. 
Windows Server 2003 pentru administratori, Autori: Nelson Ruest, Danielle 
Ruest - Editura ALL; 



Reţele Windows, Servere şi clienţi. Exemple practice, Autori: Adrian Munteanu, 
Valerică Greavu-Şerban, Gabriel Cristescu - Editura Polirom 
Administrarea şi configurarea sistemelor Linux (ediţia a IIa) Autor : 
D.Acostăchioaie, Polirom, Iaşi, 2003 

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Școlii Gimnaziale Nr.28 Galați, 

strada Roşiori Nr.31, tel/fax 0236 433413 , persoană de contact secretar șef 

Camelia Zăinescu. 

 

     Director,          Secretar șef, 

Prof. Camelia BUCŞA                Camelia Zăinescu

                

 


