
 

 
 

 

ANUNŢ 

 
Colegiul Naţional „Carol I”, cu sediul în Craiova, strada 

Ioan Maiorescu, nr. 2, organizează în data de 09 decembrie 2015 
concurs pentru ocuparea unui post de informatician, grad 
profesional III,  studii superioare,   pe perioadă determinată. 
   

         Condiţii generale pentru ocuparea postului vacant de 
informatician, grad profesional III, studii superioare: 

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale UE sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în 
România; 

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- are starea corespunzătoare postului, atestată de adeverinţa medicală 

anexată la dosarul de înscriere; 
- 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 coprupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care 
ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea. 

- spirit gospodăresc, iniţiativă, responsabilitate 
- solide competenţe în domeniul . 

 
    
  Condiţii specifice postului de informatician, grad profesional 
III, studii superioare: 
 

- Studii superioare; 

- Vechime în specialitate minim 3 ani; 

- Disponibilitate la timp de lucru prelungit; 

- Întreţinere hardware şi software; 

- Proiectarea şi gestiunea bazelor de date; 



 

 
 

- Configurare şi întreţinere reţele LAN, securitate în Internet; 

- Administrare pagină web 

                             I.       Atribuţii  specifice postului 
 
   1. Proiectarea activităţii  
   1.1. Analizarea softurilor educaţionale.  
   1.2. Întreţinerea şi administrarea reţelei INTERNET a şcolii.  
   1.3. Elaborarea documentelor de proiectare.  
   1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didactică.  
   2. Realizarea activităţilor didactice curriculare 
   2.1. Asigurarea asistenţei tehnice tuturor profesorilor şcolii.  
   2.2. Organizarea şi întreţinerea echipamentelor de calcul şi a soft-urilor 
necesare activităţilor de predare-învăţare.  
   2.3. Utilizarea materialelor didactice adecvate.  
   3. Realizarea  activităţilor  didactice  extracurriculare 
   3.1. Implicarea/participarea la realizarea activităţilor extracurriculare.  
   3.2. Implicarea partenerilor educaţionali, realizarea de parteneriate.  

     4. Comunicare  şi relaţionare  
   4.1. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu elevii.  
   4.2. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu personalul 
şcolii.  
   4.3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu echipa 
managerială.  
   4.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în cadrul 
comunităţii.  
   4.5. Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul şi în afara 
unităţii şcolare.  
   5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale 
   5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.  
   5.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de 
perfecţionare, manifestări ştiinţifice etc.  
   5.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite.  
   6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea 
imaginii unităţii şcolare  

   6.1. Implicarea în realizarea acţiunilor de promovare a ofertei 
educaţionale.  
   6.2. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii.  
   6.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare 
a regulilor sociale.  



 

 
 

   6.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.  
   6.5. Organizarea activităţilor privind respectarea normelor, procedurilor 
de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru activităţile 
desfăşurate în laborator.  
                                          II. Alte atribuţii  
    În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este 
obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile 
legii:  

 
         Dosarul de concurs va conţine următoarele documente 
 
a) Cerere de  înscriere la concurs,  adresată conducătorului unităţii; 
b) Copie carte de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii,după caz; 
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care 

atestă efectuarea unor apecializări, 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) Raport REVISAL; 
f) Cazierul  judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are 

antecedente penale care să-l facă incompatibil  cu funcţia pentru care 
candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care depune la 
înscriere declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are 
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, 
cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului; 
g) Curriculum vitae; 
h) Adeverinţă medicală cate să ateste starea de sănătate corespunzătoare 

postului pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni, anterior 
derulării concursului, de medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate – adeverinţa va fi completată în formularul 
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 
i) Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 
j) Caracterizare/recomandare de la ultimul loc de muncă. 
k) Actele depuse la dosarul de înscriere, în copie, vor fi prezentate şi în 

original, în vederea verificării. 

    TAXA DE PARTICIPARE – 30 LEI (achitată la casieria unităţii) 



 

 
 

ORGANIZAREA ŞI CALENDARUL  CONCURSULUI 
 
  Perioada pentru depunerea dosarelor 20-26 noiembrie 2015 ,                  
orele 9,00 – 15,00 
           Concursul constă în trei etape succesive: 

I.         Selecţia dosarelor  
II.        Proba scrisă    
III. Interviul   
 
  Informaţii suplimentare la secretariatul şcolii şi la nr. de   
telefon 0351/420150. 
  
I.  Selecţia dosarelor: în data de 27.11.2015 ora 10.00 are loc   
selecţia dosarelor de concurs, de către comisie. 
Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa la avizierul şcolii în data de 
27.11.2015 ora 14.00 
 
   II.Proba scrisă:  -  9 decembrie 2015,  ora 10.00. 

- Candidaţii vor fi prezenţi cu 30 de minute înainte de începerea probei 
scrise, respectiv 09.30, având cartea de identitate. Durata probei scrise este 
de 3 ore de la primirea subiectelor. 
 
-Afişarea rezultatelor probei scrise: 10 decembrie 2015, ora 
12.00. 
-Sunt declaraţi admişi candidaţii care obţin minim 50 de puncte. 
-Depunerea contestaţiilor se va face în data de 10.12.2015, până la ora 
14.00. 
-Data afişării rezultatelor contestaţiilor:  10.12.2015, ora 16.00. 
 
III. Interviul: 11 decembrie 2015, ora 10.00. 

-Afişarea rezultatelor la interviu: 11 decembrie 2015, ora 12.00. 
-Sunt  declaraţi admişi la interviu candidaţii care obtin minim 50 de 
puncte. 
-Depunerea  contestaţiilor se va face în data de 11.12.2015, până la ora 
14.00. 
-Data afişării rezultatelor contestaţiilor 11.12.2015, ora 16.00. 
 



 

 
 

 Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor 
obţinute la proba scrisă şi interviu şi va fi afişat  în data de 
11.12.2015, ora 16.00. 
 

 TEMATICA  CONCURSULUI 

    A. PC – utilizare, depanare, întreţinere 
1. Calculatoare – arhitectură, componenţe, caracteristici, periferie, 
diagnosticare defecte, depanare; 
2. Instalarea şi configurarea staţiilor de lucru: sistem de operare, drivere, 
aplicaţii; 
3.  Instalarea şi configurarea de echipamente periferice: imprimante, 
scanere; 
4.  Cunoştinţe avansate de operare MS Ofiice. 
    B. Reţele de calculatoare 
1.   Reţele de calculatoare: topologii, medii de transmisie, protocoale; 
2. Cunoştinţe avansate despre echipamente de reţea (configurare switch, 
access point, router wireless); 
3.  Configurare şi administrare reţele LAN; 
4.  Cunoştinţe generale de Active Directory; 
    C. Baze de date şi promovare 
1.  Cunoştinţe avansate despre lucrul cu baze de date; 
2.  Cunoştinţe avansate privind analiza, proiectarea şi implementarea 
aplicaţiilor de baze de date folosind limbajul de programare PHP; 
3.  Proiectare/ întreţinere pagini web PHP, HTML, CSS, JavaScript 
4. Cunoştinţe generale privind instalarea, configurarea şi administrarea 
unui server MySQL; 
5.  Cunoştinţe generale privind analiza, proiectarea şi administarea bazelor 
de date MS Access; 
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