
 

 
 

 

 

 

ANUNŢ DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE 

INFORMATICIAN 

LICEUL TEORETIC “CARMEN SYLVA” cu sediul în Eforie Sud, strada Negru 

Vodă nr. 102, în temeiul art. 18 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind organizarea și dezvoltarea  carierei personalului contractual din sectorul bugetar 

plătit din fonduri publice,  organizează concurs pentru ocuparea postului de 

INFORMATICIAN  S, normă întreagă, perioada nedeterminată, în data de 29 martie 2023 

ora 10:00 - proba practică și în data de 31 martie 2023 ora 11:00 interviul, la sediul unităţii.  

În cazul ocupării postului scos la concurs, de către o persoană pensionată, angajarea 

se va face pe perioadă determinată de 1 an. 

CONDIŢII GENERALE DE OCUPARE A POSTULUI: 

- are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte 

la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene; 

- cunoaște limba română, scris și vorbit; 

- are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

- îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice 

potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, 

contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals 

ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată 

la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția 

situației în care a intervenit reabilitarea; 

- nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 

ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a 

folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a 

interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii; 

- nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul 

național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare 

a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind 

organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările 

ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h). 

 

CONDIŢII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTULUI: 

• Studii: superioare cu examen de diplomă a unei instituții de învățământ superior în 

domeniul informatic 

• Vechime în muncă: minim 1 an 

• Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an 
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• Cunoștințe de întreținere hardware și sofware 

• Cunoștințe de administrare pagină web 

• Cunoștințe de proiectare, operare și gestionare a bazelor de date 

• Cunoștințe de configurare și întreținere rețele de calculatoare și securitate  în Internet 

DOSARUL DE CONCURS CUPRINDE (conf. art. 35 H.G. nr. 1336/2022): 

a) Cerere de înscriere la concurs – formular conform anexei nr. 2 la HG nr. 1336/2022 

b) Curriculum vitae, model comun european 

c) Actele de studii în copie 

d) Cartea de identitate în copie 

e) Certificat de naștere în copie 

f) Certificat de căsătoare în copie 

g) Acte doveditoare privind vechime în muncă și în specialitate (Copie carnet de munca, 

adeverinţă cu vechimea în muncă, Raport REVISAL) 

h) Certificat de cazier judiciar 

i) 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; 

j) Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis 

infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul 

național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de 

exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii 

nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice 

Judiciare, cu modificările ulterioare 
 

Nu se acceptă dosare incomplete. La depunerea dosarului, candidatul va prezenta şi 

documentele în original. Copiile actelor depuse la dosar se vor verifica cu originalele, 

conform precizărilor legale. 

Dosarele celor interesați se depun la secretariatul unităţii în perioada 07.03.2023-

20.03.2023, între  orele 9:00-14:00 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI: 

ETAPA DE CONCURS DATA/PERIOADA 

Depunerea  dosarelor  pentru concurs  07.03.2023 - 20.03.2023, orele 900-1400  

Selecţia dosarelor   21.03.2023, orele 900- 1400 

Afișarea rezultatelor selecţiei dosarelor 21.03.2023 – ora 1500 

Depunerea contestațiilor la proba de selecție a dosarelor 22.03.2023, orele 900- 1300 

Afișarea rezultatelor după contestațiile la proba de selecţie a  

dosarelor 

22.03.2023 – ora 1500 

Proba practică 29.03.2023 -  orele  1000 - 1200 

Afişare rezultatelor la proba practică 29.03.2023 - ora 1500 

Depunerea contestațiilor la proba practică 30.03.2023 -  orele  900 - 1300 

Afișarea rezultatelor după contestațiile la proba practică 30.03.2023 – ora 1500 

Interviu 31.03.2023 -  orele  1100 - 1500 

Afişarea rezultatelor finale  31.03.2023 -  ora  1600 

Probele sunt eliminatorii, iar punctajul minim obținut la probele  practică  / interviu este 

de 50 puncte. 

Relații suplimentare la secretariatul unității școlare – telefon 0241-748566 sau e-mail: 

lefo.secretariat@gmail.com 
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2. OMEN nr. 4183/04.04.2022 – Regulamentul-cadru de organizare si functionare a 
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Greavu – Editura Teora 
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