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       Concurs pentru posturi contractuale

Liceul Special “ SFÂNTA  MARIA “ Arad , cu sediul în Arad , str. Ghica – 
Vodă nr. 4-10 , judeţul Arad , organizeaza concurs pentru ocuparea , pe 
perioada nedeterminata , a următoarelor funcţii contractuale de executie , 
vacante , conform H.G. nr. 286/ 2011 şi art. 250 din Legea nr.1 /2011, dupa cum 
urmeaza :
- 1    post vacant informatician I-A  S;
- 1,5 post vacant pedagog scolar I-A S ; 
- 1    post vacant portar TP I ;
- 1    post vacant îngrijitor TP-I . 
în data de 29 AUGUST  2017, ora 9,00 la sediul unităţii de invatamant din Arad, 
str.Ghica-Voda nr.4-10.

Orice persoană poate participa la concurs daca îndeplineşte următoarele 
condiţii generale şi specifice:

Conditii generale pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii , sunt cele 
conform art.3 al Regulamentului –cadru nr. 286 / 23.03.2011:

a) sa aiba cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor apartinand  Spatiului Economic European si domiciliul in 
Romania;

b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, 

atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie ;
f) sa indeplineasca conditiile de studii / vechime potrivit conditiilor specifice 

pentru postul scos la concurs;
     g) nu a fost condamnat/a pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, 
contra statului ori contra autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul, care 
impiedica infaptuirea justitiei ,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei 
infractiuni savarsite cu intentie, care au face-o incompatibila.

Conditii specifice  necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii 
functiei pentru ocuparea postului:
     -    studii : pentru postul de informatician : studii universitare în domeniul 
informatic sau al tehnologiei informaţiei şi abilitati avansate de operare PC în Word, 
Excel, Access , competenţe în administrarea reţelelor de calculatoare ,competenţe în 
depanarea şi întreţinerea fardware şi software a calculatoarelor şi a echipamentelor 
periferice , competenţe de operare a datelor , de instalare şi dezinstalare a sistemelor 
de operare şi a softurilor educaţionale, vechime de minim 3 ani in specialitate;



- studii : generale , medii pentru postul de  îngrijitor  , vechime minima in munca
de 15 ani ;

-    studii : medii + atestat PAZA pentru postul de portar ,vechime minima in 
munca de 10 ani;

Candidatii vor prezenta un  dosar de concurs , ce va contine urmatoarele 
documente:

1) cerere de inscriere la concurs , adresata conducerii institutiei ;
2) copia xerox a actului de identitate;
3) copiile xerox a documentelor care atesta nivelul studiilor, alte acte care 

atesata efectuarea unei specializari;
4) copia xerox a cartii de munca si file REVISAL, sau, dupa caz, o adeverinta 

care sa ateste vechimea in munca ;
5) cazier judiciar  sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente 

penale;
6) adeverinta medicala , care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, de 

catre medicul de medicina muncii  sau de catre unitatile medicale abilitate;
7) curriculum vitae;
Actele pentru care se solicita copii xerox  , vor fi prezentate in original , in 
vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Concursul consta in trei etape successive :
I.      Selectia dosarelor.
II. -Proba scrisa   pentru postul de informatician, pedagog scolar.
         - Proba practica  pentru posturile  vacante .
III.   Interviul – pentru toate categoriile de posturi vacante.

- I.      Selectia dosarelor : 17.08.2017 ora 9,00 are loc selectia dosarelor de 
concurs, de catre comisie.
Rezultatul selectiei dosarelor se va afisa la avizierul scolii in data de 
17.08.2017 , ora 12,00.

III. -Proba scrisa: 29.08.2017,ora 9,00   pentru postul de informatician si 
pedagog  scolar ;

Candidatii vor fi prezenti cu 30 de minute inainte de inceperea probei scrise ,    
respectiv 8,30, avand asupra lor cartea de identitate. Durata probei scrise este de 
2 ore de la primirea subiectului.
- Afisarea rezultatelor probei scrise : 29.08.2017 , ora 12,00 la sediul 

Liceului Special “SFANTA MARIA” Arad, str.Ghica-Voda nr.4-10.
- Depunerea eventualelor contestatii la proba scrisa se va face dupa afisarea 

rezultatelor, in data de 29.08.2017, pana la ora 13,00.

         - Proba practica – 29.08.2017, ora 14,00 pentru toate categoriile de posturi 
vacante.

Consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor practice necesare in vederea 
ocuparii postului de informatician , respectiv muncitor calificat cu atributii de 
fochist , muncitor necalificat ( pentru spalatorie), portar si îngrijitor :



- verificarea capacitarii de adaptare;
- verificarea capacitatii de gestionare a situatiilor dificile;
- verificarea capacitatii de gestionare a resurselor alocate pentru 

desfasurarea probei practice in vederea ocuparii postului.
- verificarea curateniei la locul de munca.

- Sunt declarati admisi , atât la proba scrisă cât şi la proba practică , candidatii 
care obtin minim 50 de puncte.

- Afisarea rezultatelor probei practice : 29.08.2017 , ora 15,30 la sediul 
Liceului Special “SFANTA MARIA” Arad, str.Ghica-Voda nr.4-10.

- Depunerea eventualelor contestatii la proba practica se va face dupa afisarea 
rezultatelor, in data de 30.08.2017, pana la ora 16,00.

- Data afisarii rezultatelor contestatiilor: 30.08.2017, ora 10,00.
IV. Interviul – 30.08.2017 , ora 11,00 - pentru toate categoriile de posturi 

vacante.
Sunt declarati admisi la interviu candidatii care obtin minim 50 de puncte. 
Nota de la interviu nu poate fi contestata.

AFISAREA REZULTATELOR FINALE : 30.08.2017 Ora 16,00.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la 
proba scrisa , proba practica si interviu , respectiv proba practica si 
interviu.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este 10 zile lucratoare de la publicare.

BIBLIOGRAFIE:
1) Pentru informatician :
Tematică:

- PC - arhitectură, componente, diagnosticare defecte, depanare;
- Instalare şi configurare staţii de lucru;
- Instalare şi configurare echipamente periferice (scanner, imprimantă etc.);
- Cunoştinţe de operare pachetul MS Office;
- Cunoştinţe despre echipamentele de reţea (configurare switch, router);
- Configurare şi administrare reţele LAN;
- Cunoştinţe despre utilizarea şi administrarea bazelor de date.

Bibliografie:
1. Legea Nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale.
2. “Sisteme de operare” - autor Remus Joldeş, Ed. Aeternitas.
3. “Reţele locale de calculatoare - proiectare şi administrare” - autori Adrian Munteanu, 

Valerica Greavu Şerban, Ed. Teora.
4. “Baze de date. Proiectare, implementare, gestionare” - autori Connolly T., Begg C., 

Strachan A., Ed. Teora.

             2)   pedagog scolar :
     - Legea nr.1 Legea Educatiei Nationale;
     - Regulamentul  de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar 
nr.5079 / 2016, 
     -Legea 319/2006 privind Reguli de Protectia Muncii si PSI;
     - Regulamentul Intern;



     - Fisa postului.
D I R E C T O R,

prof. CIRIN FLORENTINA


