INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN VRANCEA

ANUNŢ
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice,modificată şi completată prin Hotărârea nr.1027/2014.
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEŢEAN VRANCEA
organizează în data de 14.12.2015, ora 10.00
concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de consilier IA Informatizare – studii S

Conditii generale de participare la concurs:
a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
c) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
d) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime şi alte condiţiilor specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
e) nu a 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 funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:


studii superioare de lungă durată în specialitate (informatică sau tehnologia informaţiei);



vechime minimă în domeniu informatică de 8 ani;

Concursul constă în probă scrisă, probă practică şi interviu şi se organizează la sediul
INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN VRANCEA, str. Dornei nr.5 FOCŞANI, în data de
14.12.2015, ora 10.00 (proba scrisă), şi 16.12.2015, ora 10.00 (proba practică şi interviu).
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data 03.12.2015, ora 16.00, la
secretariatul INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN VRANCEA din str. Dornei nr.5, Focşani.
Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente :
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a) cerere de înscriere la concurs adresată Inspectorului Şcolar General Vrancea;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, 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 sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a
depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de
a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data şi ora
desfăşurării primei probe a concursului.
f) 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;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
g) curriculum vitae, redactat după modelul comun european (H.G. nr.1021 / 2004).
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.
Concursul va consta în 3 etape succesive, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere: 4 decembrie 2015, ora 13.00;
b) proba scrisă: 14 decembrie 2015, ora 10.00;
c) proba practică şi interviu: 16 decembrie 2015, ora 10.00
Toate probele se vor desfăşura la Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea din str. Dornei, nr.5,
Focşani.
Candidaţii se vor prezenta având asupra lor actul de identitate (C.I. / B.I.)
Pentru probele de concurs punctajele se stabilesc după cum urmează:
a) pentru proba scrisă punctajul este de maxim 50 de puncte
(Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 25 puncte)
b) pentru proba practică punctajul este de maxim 50 de puncte
(Sunt declaraţi admişi la proba practică candidaţii care au obţinut minim 25 de puncte)
c) pentru interviu punctajul este de maxim 50 de puncte
(Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minim 25 de puncte).
Tematica:
2

INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN VRANCEA

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Sisteme de operare Windows XP, Vista, 7, 8, 2008 Server, 2012 Server;
Instalare şi configurare sisteme de operare;
Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2013;
Instalări, configurări staţii de lucru, imprimante;
Calculatoare personale – arhitectură, componente, caracteristici periferice;
Administrarea şi utilizarea aplicaţiilor specifice (EduSal, SIIIR, Titularizare, Definitivat, Bani
de liceu, Euro 200, Evaluare naţională, Bacalaureat).
BIBLIOGRAFIE

1) Windows XP Profesional – Robert Cowart, Brian Knittel – Editura Teora;
2) Windows 8 IES Special Edition – Michael Price, Editura I Easy Steps Limited
3) Microsoft Office 2007, Ghid vizual rapid pentru windows, Emilian Cercel, Editura Niculescu;
4) Manual de instalare a aplicaţiei EduSal
5) Manual de utilizare a aplicaţiei EduSal Desktop
6) Manuale şi ghiduri de pentru gestionarea şi utilizarea aplicaţiei SIIIR – Sistemul Informatic
Integrat al Invăţământului din România
7) Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare;
8) Ordinul nr.5559 / 27.10.2015 privind aprobarea Metodologiei cadru privind mobilitatea
personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017;
9) Ord. M.E.N. Nr. 4802 din 20 octombrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi
desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, cu modificările şi completările
ulterioare;
10) H.G. nr. 1488 / 9.09.2004 privind aprobarea criteriilor şi cuantumului sprijinului financiar ce
se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”, cu
modificările şi completările ulterioare;
11) Metodologiile de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale şi a examenului de bacalaureat
în vigoare.
Calendarul concursului:
Concursul se va desfăşura după următorul grafic:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Depunerea dosarelor: 18 noiembrie – 3 decembrie 2015 între orele 8.30 – 14.00;
Selecţia dosarelor: 4 decembrie 2015 ora 13.00;
Contestaţii selecţia dosarelor: 7 decembrie 2015 între orele 8,30 – 14.00;
Afişarea rezultatelor după contestaţii la selecţia dosarelor: 8 decembrie 2015, ora 14.00;
Proba scrisă: 14 decembrie 2015, ora 10.00
Afişarea rezultatelor: 14 decembrie 2015, ora 16.00;
Contestaţii proba scrisă: 15 decembrie 2015, orele 8,30 – 13.00;
Afişarea rezultatelor după contestaţii la proba scrisă: 15 decembrie 2015, ora 16,00;
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9) Proba practică urmată de interviu : 16 decembrie 2015, ora 10.00 ;
10) Contestaţii proba practică şi interviu: 17 decembrie 2015, orele 8.30 – 13.00;
11) Afişarea rezultatelor după contestaţii: 18 decembrie 2015, ora 13.00;
12) Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 18 decembrie 2015, ora 13.00
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel : 0237214141

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT,
prof. DUMBRAVĂ LIDIA

PREŞEDINTELE COMISIE DE
CONCURS,
ec. GRIGORIU DOINA
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