
 
      

 

 

 

                                          

 

ANUNȚ -  CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI 

-INFORMATICIAN II-M 

Școala Gimnazială nr. 43 “Ferdinand” Constanța organizează în data de  

29.10.2020 concurs pentru ocuparea postului de Informatician II-M, ½ normă, pe 

perioadă determinată, pana la data de 01.03.2021.  
 
 
Condiții  specifice de participare la concursul de ocupare a postului  

- Studii medii, diploma de bacalaureat;  

- Competente IT:  

-operare PC ( suitele MS Office, G Suite pentru Educatie, navigare Internet); 

          -operare  baze de date, SIIIR ; 

          -instalari, configurari de programe, platforme, imprimante; 

          -retele si protocoale de comunicatii I.AN.Internet. TCP/IP; 

- instalari si configurari de echipamente in retele structural; 

          -administrare de retele, securitatea retelelor; pagini web. 
 
- Abilități de comunicare și relaționare;  
 
- Capacitate de gestionare a timpului și a priorităților.  

Candidații vor depune dosarele la secretariatul Școlii Gimnaziale nr. 43 Ferdinand din 

Constanța, în perioada 19-22 octombrie 2020, orele 9.00-14.00.  

 

 

Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele documente:  

- cerere inscriere (formularul se ridică de la secretariatul școlii);  
 
- Curriculum vitae - format european;  
 
- copie act identitate;  

- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor și ale altor  specializări in domeniu;  
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- copie carte de munca /fila din registrul de evidenta a angajatilor sau adeverinta care sa 

ateste vechimea in munca/specialitate;  

- adeverinta medicala (cu nr. de inreg, semnatura si parafa medicului de familie), de 

angajare care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare postului de informatician in 

unitati scolare (sa se specifice in adeverinta);  
 
- cazier judiciar și adeverință cu privire la săvârșirea unor infracțiuni sexuale, de exploatare a unor personae 
sau asupra minorilor (art 18 din Lg.118/2019);  
 
La depunerea dosarului, candidatul va prezenta si documentele in original. Copiile actelor  
depuse la dosar se vor verifica cu originalele, conform precizărilor legale 

 Etapele desfășurării concursului: 

Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor - 23.10.2020, 
orele 12.00-15.00   

Proba scrisă  -29.10.2020, ora 10.00; 

Probă practică (la computer), 29.10.2020, ora 11.00; 

 

Interviu-29.10.2020, începând cu ora 12.00 
 

 
Afisarea rezultatelor concursului  - 29.10.2020, ora 13.30; 

 

 

  

Depunerea contestațiilor - 29.10.2020, orele 13.30-14.00; 
 
Afișarea rezultatelor finale - 29.10.2020, ora 15.00. 

 
 

 
Bibliografie pentru concursul de ocupare a postului de informatician: 

 

1. Utilizare SIIIR – http://siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri 

2. Utilizarea computerului- Windows 10, Ed. Euroaptitudini SA Bucuresti 

3. Editare de text – Microsoft Word 2013, Ed. Euroaptitudini SA Bucuresti 

4. Calcul tabular- Microsoft Excel 2013- Ed. Euroaptitudini SA Bucuresti 

5. Tanenbaum A.S.- Retele de calculatoare 

6. Documentatii oficiale de pe site-urile : http://office.microsoft.com; http://edu.ro 

7. Administrare platforme educationale: - https://scoala365.ro/. 

8. BURAGA Sabin – 2005 Proiectarea siturilor Web- design si functionalitate, Iasi, Polirom 

9. CERCHEZ Emanuela – Internet. Utilizarea retelei de Internet 

10. MySQL. Michael Grey, Editura McGraw-Hill MySQL. Michael Grey, Editura McGraw-Hill 
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