
 

 

 

Nr. 2249/1/14.07.2021 

A N U N Ţ 

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE 

ANALIST PROGRAMATOR I, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ DIN CADRUL  ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 156, 

SECTOR 6, BUCUREȘTI 

Având în vedere: 

 Art. 30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea de Guvern nr.  1027 din 11 noiembrie 2014 

 Hotărârea de Guvern nr.  286 din 23 martie 2011 

 Art. 91 din Legea educației naționale Nr. 1/ 20011; 

 

CONCURSUL VA AVEA LOC ÎN DATA DE 25 AUGUST 2021, ORA 09:00 

la sediul ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 156, Str. Dealul Ţugulea Nr. 35, Sector 6, București 

 

 Condiţiile generale de participare: sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare in grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice: 

1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European cu domiciliul în România; 
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 
3. are varsta minima reglementata de prevederile legale 
4. are capacitate deplină de exerciţiu; 
5. 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; 
6. indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului 
scos la concurs; 
7. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi 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 postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 

Condiţii specifice minime: 
a) Studii superioare, de specialitate IT sau echivalent; 
b) Perfecționări în domeniul informatic (dacă este cazul); 
c) Experienţă minim 5 ani în domeniul relevant pentru cerinţele postului- utilizare, depanare și 

întreținere PC, rețele de calculatoare, baze de date și programare, utilizare softuri educaționale. 
 

Cunoştinţe, aptitudini și abilități obligatorii: 
a) elaborează/întreţine aplicaţii software; 
b) oferă asistenţă utilizatorilor pentru folosirea proiectelor software și a bazei materiale specifice; 
c) proiectează scheme logice şi diagrame pentru structurarea cerinţelor proiectelor derulate în unitate; 
d) elaborează module de cod în limbaje de programare folosind medii de dezvoltare integrate; 
e) configurează aplicaţiile, testează aplicaţiile şi modifică programele conform cerințelor; 
f) proiectează şi modifică structura bazelor de date; 



 

 

g) întreţine dicţionarele de date introducând şi modificând definiţii; 
h) menține buna funcţionare a sistemului informatic de la locul său de muncă; 
i) respectă termenele de execuţie, standardele impuse prin specificaţiile proiectelor și parametrii ceruți; 
j) oferă soluţii informatice de calitate și obiective; 
k) își îmbunătăţește permanent pregătirea profesională şi de specialitate; 
l) păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor legate de unitate; 
m) utilizează resursele existente exclusiv în interesul școlii; 
n) respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său; 
o) adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele școlii; 
p) se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează bunul mers al procesului educativ; 
q) are cunoștințe medii de programare C/C++, J2EE – nivel mediu; 
r) reţele de calculatoare – nivel mediu; 
s) limba engleză – nivel mediu; 
t) este interesat/ă de dezvoltare socio-profesională și autodidact/ă; 
u) este capabil/ă să lucreze în echipă și în condiții de stres; 
v) are bune abilități de comunicare; 
w) deține spirit analitic dezvoltat. 

 
 Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele 
documente: 

 
Documentele solicitate pentru întocmirea dosarelor de concurs sunt : 
a). cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii; 
b). copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii dupa caz; 
c). copiile documentelor care sa atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 

specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice; 
d). carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atesă vechimea în muncă, în meserie și/sau în 

specialitatea studiilor, în copie;  
e). cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca 

incompatibil cu functia pentru care candideaza. In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat 
admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente 
penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la 
data desfasurarii primei probe a concursului; 

f). adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare 
abilitate; 

g). curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă ocupate până în prezent 
(recomandare de la ultimul loc de muncă). 

 
 Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă 
vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea. 
 Dosarele de concurs se depun la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 156, sector 6, București până la 

data de 12.08.2021. 

Conţinutul şi evaluarea probelor: 

Nr. 
Crt. 

Denumire probă Criterii de evaluare Punctaj 

1. Selectie dosare Dosare complete  Admis/Respins  
2 Proba scrisă Cunostinte teoretice legislative  100 de puncte  

Total probă  100 de puncte  
3 Proba practică Constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice 

necesare în vederea ocupării postului 
100 de puncte  
 

  Total probă  100 de puncte  
4 Interviu  100 de puncte  
  Total probă  100 de puncte  
 
Nota: Originalul documentului semnat se regăsește la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 156, la secretariat și poate fi 
consultat în condițiile prevăzute de art. 36 din HG nr. 286/2011. cu modificările și completările ulterioare 



 

 

 
 

Nr. 2249/1/14.07.2021 
 

CONCURSUL IN VEDEREA OCUPARII POSTULUI CONTRACTUAL VACANT PE PERIOADĂ 

NEDETERMINATĂ DE ANALIST PROGRAMATOR I, SE VA DESFĂȘURA CONFORM CALENDARULUI 

 

Nr. 

Crt. 

 
Etapizarea activităţii Data/ ora Contact 

1 

ETAPA I 

Depunerea dosarelor de concurs 
02.08.2021 - 13.08.2021 

intervalul orar  

09.00-15.00 

031.404.01.92. 

între orele 

09.00-15.00 

2 Selecţia dosarelor de concurs 16.08.2021  

3 
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 

de concurs 
17.08.2021ora 12.00  

4 

Depunerea eventualelor contestaţii cu 

privire la rezultatul selecţiei dosarelor 

de concurs 

17.08.2021 

intervalul orar  

12.00-16.00 

031.404.01.92. 

între orele 

09.00-14.00 

5 

Soluţionarea eventualelor contestaţii cu 

privire la rezultatul selecţiei dosarelor 

de concurs şi afişarea rezultatelor 

18.08.2021 

până la ora 15.00 
 

6 

ETAPA II 

Maxim 100 puncte 

Desfăşurarea primei probe din concurs, 

proba scrisă 
25.08.2021 ora 09.00 

031.404.01.92. 

între orele 

09.00-15.00 

7 Afişarea rezultatelor probei scrise 26.08.2021 ora 16:00  

8 
Depunerea eventualelor contestaţii cu 

privire la rezultatul probei scrise 

27.08.2021 intervalul 

orar 09:00 – 13:00 

031.404.01.92. 

între orele 

09.00-15.00 

9 

Soluţionarea eventualelor contestaţii cu 

privire la rezultatul probei scrise şi 

afişarea rezultatelor 

27.08.2021 intervalul 

orar 13:00 -16:00 
 

10 

ETAPA III 

Maxim 100 puncte 

Susținerea probei practice 30.08.2021 ora 09:00 

031.404.01.92. 

între orele 

09.00-15.00 

11 Afişarea rezultatelor probei practice 30.09.2021 ora 13:00  

12 
Depunerea eventualelor contestaţii cu 

privire la rezultatul probei practice 

30.08.2021 intervalul 

orar 13:00 – 15:00 

031.404.01.92. 

între orele 

09.00-15.00 

13 

Soluţionarea eventualelor contestaţii cu 

privire la rezultatul probei practice şi 

afişarea rezultatelor 

30.08.2021 intervalul 

orar 15:00 – 16:00 
 

14 

ETAPA IV 

Maxim 100 puncte 

Susţinerea probei interviu 31.08.2021 ora 09:00 

031.404.01.92. 

între orele 

09.00-15.00 

15 Afişarea rezultatului la interviu 
31.08.2021 până la ora 

12.00 
 

16 
Depunerea eventualelor contestaţii cu 

privire la rezultatul interviului 

31.08.2021 intervalul 

orar 12.00 - 14.00 

031.404.01.92. 

între orele 

09.00-15.00 

17 

Soluţionarea contestaţiilor cu privire la 

rezultatul interviului şi afişarea 

rezultatului soluţionării acestora 

31.08.2021 intervalul 

orar 14:00 - 15.00 
 

18 ETAPA FINALĂ 
Comunicarea rezultatelor finale ale 

concursului 
31.08.2021 ora 16.00  

Candidaţii care nu obţin minim 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale de execuţie, la prima probă, nu pot participa la proba următoare. Punctajul final 
se calculează ca medie aritmetică a celor trei probe. Se consideră admişi candidaţii care au obţinut cel 
mai mare punctaj, în ordine descrescătoare. 



 

 

 

Bibliografia şi tematica pentru ocuparea postului de ANALIST PROGRAMATOR I 
 
1. BIBLIOGRAFIA: 
 

- Legea nr. 319\2006 referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă; 
- Legea nr. 307\2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor; 
- Cisco Systems, CCNA Exploration 1: Network Fundamentals; 
- Asigurarea securității informațiilor în organizații, Bogdan-Dumitru Țigănoaia; 
- Rețele de comunicații între calculatoare – Ion Bănică; 
- Microsoft Windows 10, manual de utilizare; 
- Microsoft Office 2007 (și următoarele) – Steve Johnson. 

 
2. TEMATICA: 
 

- Reguli de păstrare a sănătății și securității la locul de muncă; 
- Reguli și măsuri de prevenire a situațiilor de urgență; 
- Proceduri de îndepărtare a efectelor produse de calamități naturale; 
- PC –utilizare, depanare, întreținere 
- Calculatoare – arhitectură, componente, caracteristici, periferice, diagnosticare, defecte, 

depanare, upgrade; 
- Instalarea și configurarea stațiilor de lucru: sisteme de operare, drivere, aplicații; 
- Instalarea și configurarea de echipamente periferice; imprimante, scanere, etc. ; 
- Operare MS Office. 
- Rețele de calculatoare 
- Rețele de calculatoare: topologii, medii de operare, drivere, aplicații; 
- Echipamente de rețea (configurare switch, access point, router wireless, imprimante și 

scannere); 
- Configurare și administrare rețele LAN și WAN 
- Baze de date și programare 
- Cunoștințe avansate despre lucrul cu baze de date; 
- Întreținere pagini web HTML, CSS; 
- Cunoștințe generale privind instalarea, configurarea și administrarea unui server MySQL; 
- Cunoștințe generale privind analiza, proiectarea și administrarea bazelor de date MS Access. 

 
PRINCIPALELE  ATRIBUȚII  ALE  POSTURILOR: sunt stabilite în fișa postului, care se găsește la 

secretariatul unității de învățământ. 

Note: 

1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 156, din Str. Dealul Țugulea Nr. 35, 

sector 6 București; 

Persoane de contact:  
- în perioada 02.08.2021 – 06.08.2021, telefon 031.404.01.92, dosarele de concurs se depun la sediul 

unității de învățământ. 
- în perioada 02.08.2021 – 06.08.2021, Ioan Luminița Gabriela, secretar șef, telefon 031.404.01.92. 
- în perioada 09.08.2021 – 13.08.2021, Marin Elena Raluca, pedagog școlar, telefon 031.404.01.92. 
 
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările 

ulterioare, după caz, și candidatul va parcurge doar articolele care fac referire la invatamantul 
preuniversitar. 

 
 
 
Nota: Originalul documentului semnat se regăsește la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 156, la secretariat și poate fi 
consultat în condițiile prevăzute de art. 36 din HG nr. 286/2011. cu modificările și completările ulterioare 

 


