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ANUNŢ 

CONCURS PENTRU OCUPAREA  UNUI POST  VACANT DE ANALIST PROGRAMATOR 

DEBUTANT STUDII SUPERIOARE  PERIOADĂ NEDETERMINATĂ 

 

 Având în vedere: 

- Art.30 din Legea 53/2003, Codul Muncii , cu completările şi modificările ulterioare; 

- 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; 

- H.G. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea 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, aprobat prin 

H.G. 286/2011; 

- Ordonanța de urgență nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative din  

domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind 

unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19; 

- Art.91 din Legea 1/2011, Legea  Educaţei Naţionale, cu completările şi modificările  

ulterioare; 

Conducerea Şcolii Gimnaziale „Matei Basarab” Piteşti a decis organizarea concursului  

pentru un post vacant de  analist programator debutant studii superioare , perioadă nedeterminată 

conform calendarului ataşat la prezentul anunţ. 

 

 DOCUMENTE DIN DOSARUL DE CONCURS 

 OPIS 2 exemplare 

a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii; 

b) Curriculum – vitae; 

c) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii;  

d) Copia certificatului de naştere; 

e) Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul); 

f) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste  

efectuarea unor specializări.  

g) Copia Carnetului de  muncă / raport salariat REVISAL, adeverinţe care atestă  

vechimea în muncă; 

h) Cazierul 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 ; 
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j) Certificat de integritate comportamentală; 

Notă: Actele prevăzute la literele c – g vor fi prezentate şi în original în vederea  

verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în mod clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

 

LOCUL DE DEPUNERE A DOSARULUI  

Dosarele vor fi depuse la secretariatul Şcolii Gimnaziale „ Matei Basarab”Piteşti , Str.  

Ghe. Ionescu Gion nr. 5, conform calendarului ataşat. 

Persoană contact:Popescu Maria – 0248285517 

 

CONDIŢII GENELALE DE OCUPARE A POSTULUI 

a) Cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor  

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România; 

b) Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 

c) Vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) Capacitatea deplină de exerciţiu; 

e) Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) Îndeplinirea condiţiilor de studii şi după caz de vechime sau alte condiţii specifice  

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) Candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra  

umanităţii, contra statului, ori contra autorităţii, de serviciu sau în serviciul, care împiedica 

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, 

care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 

reabilitarea. 

 

CONDIŢII SPECIFICE NECESARE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA 

CONCURS:  

 

Pentru funcţia de ANALIST PROGRAMATOR  trebuie îndeplinite următoarele 

condiţii:  

- Studii  superioare specializarea - informatică 

- Apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru exercitarea funcţiei 

- Disponibilitate pentru munca în două schimburi. 

 

TIPUL PROBELOR 

a) Selecţia dosarelor de înscriere  

b) Proba scrisă 

c) Probă practică 

d) Interviul 

Toate probele se vor susţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Matei Basarab”  Piteşti, str. 

Ghe. Ionescu Gion nr.5, conform calendarului concursului ataşat. 

Bibliografie pentru  concursul de ocupare a postuluiui  de analist programator : 

1. Utilizare SIIIR – http://siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri 

2. Utilizarea computerului- Windows 10, Ed. Euroaptitudini SA Bucuresti 

3. Editare de text – Microsoft Word 2013, Ed. Euroaptitudini SA Bucuresti 

4. Calcul tabelar- Microsoft Excel 2013- Ed. Euroaptitudini SA Bucuresti 



5. Tanenbaum A.S.- Retele de calculatoare 

6. Documentatii oficiale de pe site-urile : http://office.microsoft.com; http://edu.ro 

7. Administrare platforme educationale: - https://scoala365.ro/. 

8. BURAGA Sabin – 2005 Proiectarea siturilor Web- design şi functionalitate, Iasi, Polirom 

9. CERCHEZ Emanuela – Internet. Utilizarea reţelei de Internet 

10.MySQL. Michael Grey, Editura McGraw-Hill MySQL. Michael Grey, Editura McGraw-Hill 

 

CALENDAR 

de desfăşurare a concursului de ocupare a unui post vacant de analist programator deb - S 

 

Etapa de concurs Data / perioada 

Publicarea anunţului 28.12.2021 

Depunerea dosarelor de înscriere a candidaţilor 04.01.2022 -17.01.2022, orele 10 - 12 

Evaluarea dosarelor 18.01.2022 

Afişarearea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor 18.01.2022 , ora 15 

Depunerea contestaţiilor privind evaluarea dosarelor 19.01.2022 orele 8-10 

Afisarea rezultatelor în urma contestatiilor privind 

selecţia dosarelor 

19.01.2022, ora 15 

Proba scrisă 20.01.2022, orele 9 – 12 

Afişarea rezultatelor în urma probei scrise 20.01.2022, ora 15 

Depunerea contestatiilor în urma afişării rezultatelor 

obţinute la  proba scrisă 

21.01.2022, orele 8-10 

Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor rezultatelor 

probei scrise 

21.01.2022, ora 15 

Probă practică 25.01.2022, orele 9 - 11 

Afişarea rezultatelor în urma susţinerii probei practice 25.01.2022, ora 15 

Depunerea contestaţiilor în urma afişării rezultatelor 

obţinute la  proba practică 

26.01.2022, orele 8-10 

Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor rezultatelor 

probei practice 

26.01.2022, ora 15 

Interviul 27.01.2022, incepand cu ora 9 

Afişarea rezultatelor în urma susţinerii interviului 27.01.2022, ora 15 

Depunerea contestaţiilor în urma afişării rezultatelor 

obţinute la interviu 

28.01.2022, orele 8-10 

Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor rezultatelor 

obţinute  la interviu 

28.01.2022, ora 15 

Afişarea rezultatelor finale 28.01.2022, ora 15 

 

Candidatul  declarat reuşit va fi încadrat pe perioadă nedeterminată începând cu data de 

01 februarie 2022. 

Toate etapele de concurs se vor desfăşura la Şcoala Gimnazială „Matei Basarab” Piteşti 

DIRECTOR, 

Prof.dr. Elena ODĂ 


