
ANUNŢ! 

Inspectoratul Școlar Județean Călărași, cu sediul în Călărași, str. Sloboziei, nr. 28-30 organizează 

concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a 1 (unu) post contractual de execuție vacant de Expert 

IA(S) – personal care desfășoară activități la compartimentul informatizare. 

 

                Condiţiile generale de participare la concurs: poate candida persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute 

la art.3 din Anexa la H.G. 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, cu modificările şi completările ulterioare,  şi anume: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) 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; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; 
g) 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. 

 

Condiții specifice pentru cocuparea postului vacant de Expert IA (S) la compartimentul informatizare: 

 

- Studii superioare de lungă durată sau studii de licenţă  în domeniul informatică, A.S.E. – cibernetica sau 

studii postuniversitare în specialitate; 
          -  Vechime  în muncă de  minimum  1 an pe un post de studii superioare de lungă durată în profilul postului. 

 

       Calendarul de desfăşurare a concursului: 

    Înscrierile la concurs se fac la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călărași, str.Sloboziei, nr.28, Municipiul 

Calarasi, judeţul  Călărași, începând cu data de 20 septembrie 2019 şi până la data de 03 octombrie 2019 , ora 16.30. 

    Evaluarea dosarelor depuse de către candidați se va realiza în perioada  07 octombrie 2019 – 08 octombrie 2019. 

     Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea "admis" 

sau "respins", însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul autorităţii ori instituţiei publice organizatoare a 

concursului, precum şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice. 

 

   Concursul se va organiza la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călărași, după cum urmează: 

- 11 octombrie 2019, ora 10.00, proba scrisă. 

- 15 octombrie 2019, ora 10.00, proba practic. 

- 18 octombrie 2019 ora 10.00, interviul 

     Data de afişare a rezultatelor probei scrise:      11 octombrie 2019, ora 14,00 
     Data de afişare a rezultatelor probei practice:  15 octombrie 2019, ora 16,00 
     Data de afişare a rezultatelor interviului:           18 octombrie 2019 , ora 14,00 



 
     După afişarea rezultatelor obţinute la fiecare probă, respectiv selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi 

interviu, candidaţii pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei 

dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, probei practice şi a interviului. 

     Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul Inspectoratului Școlar Județean Călărași în maximum o zi lucrătoare de 

la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. 

     Candidații nemulţumiți de modul de soluţionare a contestaţiilor se pot adresa instanţei de contencios administrativ, 
în condiţiile legii. 
 

     Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează: 

a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte; 

b) pentru proba practică punctajul este de maximum 100 de puncte; 

    c)    pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte. 

 

     Sunt declaraţi admişi la proba scrisă, proba practică și la interviu candidaţii care au obţinut  minimum 50 de puncte. 

      

      Rezultatele finale ale concursului se afișează  miercuri,  23 octombrie 2019, ora 16,00, la sediul Inspectoratului Școlar 

Județean Călărași. 

                                     DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS: 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 
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, 
precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau 
instituţia publică; 
d) carnetul de muncă, extras din ,,Revisal,, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi în 
specialitatea studiilor, în copie; 
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu 
funcţia pentru care candidează; 
f) adeverinţa 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; 
g) curriculum vitae; 
       Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 

formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

       În cazul documentului prevăzut la lit. e), 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 desfăşurării primei probe a concursului. 

     Nerespectarea obligației de a prezenta cazierul judiciar până la data desfășurării probei scrise implică eliminarea 

imediată a candidatului din concurs. 

      Actele prevăzute la lit. b)- d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea 

      Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele şi în ordinea enumerată mai sus. 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la  sediul  Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi. 

Persoana de contact: Horodniceanu Dan Mihai, telefon 0242315949. Fax. 0242312810 



 

 

                   INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

                                                                           

 

 

Bibliografia și tematica pentru concursul de ocupare a postului vacant de  

Expert IA(S) – personal care desfășoară activități la compartimentul informatizare  

 

 

1. Bibliografie 

a) Programarea in limbajul C/C++, Emanuela Cerchez și Marinel Șerban, editura Polirom, 2006 

b) Baze de date în Visual FoxPro, Mariana Miloșescu, editura Teora 

c) Proiectarea bazelor de date, Marin Fotache, editura Polirom 

d) Bazele programării în C/C++, Doina Logofătu, editura Polirom 

e) Programarea WEB pentru liceu, Traian Anghel, editura Polirom 

f) Utilizarea sistemului de operare Windows, Mariana Miloșescu, editura Teora 

g) Elemente de bază ale rețelelor de calculatoare, Nina Dondera, editura Porim 

f) https://www.scribd.com/doc/258696658/130120245-Manual-Instalare-Si-Configurare-Windows-Server-

2008 

g) https://www.scribd.com/document/37663910/Manual-Instalare-Si-Configurare-Windows-Server-2008 

h) Ms Office 2000 pas cu pas , Prodan A, editura Albastră 

i) Microsoft Office 2007 5 In 1. Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Onenote, EdituraTeora 

j) Algoritmi fundamentali în C/C++, Doina Logofătu, editura Polirom 

k) Calculatoare personale. Arhitectura, functionare si interconectare, Gh. Barbu, L. Banica, V. Păun, 

editura Matrixrom 

l) Rețele locale de calculatoare-de la cablare la interconectare, E. Cebuc, V. T. Dadarlat, editura Albastră 

 

 

2. Tematică 

a) Sisteme de operare și arhitectura calculatoarelor; 

b) Baze și bănci de date; 

c) Rețele de calculatoare; 

d) Programarea calculatoarelor; 

e) Editarea paginilor WEB; 

f) Pachetul de programe Microsoft Office. 

 

 

 

 

 

 

https://www.scribd.com/doc/258696658/130120245-Manual-Instalare-Si-Configurare-Windows-Server-2008
https://www.scribd.com/doc/258696658/130120245-Manual-Instalare-Si-Configurare-Windows-Server-2008
https://www.scribd.com/document/37663910/Manual-Instalare-Si-Configurare-Windows-Server-2008
https://www.librariaonline.ro/it_calculatoare/software/office/ms_office_2000_pas_cu_pas-prodan_a-p10007594

