ANUNŢ
PRIVIND EXAMENUL DE PROMOVARE
Secretar si Informatician
Având în vedere H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului
–cadru de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesional şi a O.M.E.N. nr. 5138/15.12.2014 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de
promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual,
Liceul Tehnologic Ioniță G. Andron, cu sediul in Negrești Oaș, str. Luna
nr. 7-8, organizează examen de promovare in trepte profesionale pentru postul de
informatician din treapta profesională II, studii superioare în treapta profesională I,
studii superioare si postul de secretar III studii superioare in secretar II studii
superioare.
Condiții generale:
- Calificativul foarte bine la evaluarea performanțelor profesionale individuale,
obținute cel puțin de două ori in ultimii trei ani, in care s-a aflat in activitate la
Liceul Tehnologic Ioniță G. Andron Negrești Oaș,
- Cel puțin 3 ani de la ultima promovare,
- Studii de specialitate necesare pentru ocuparea postului.
Acte necesare pentru întocmirea dosarului personal in vederea examinării:
- Cererea de participare la examenul de promovare
- Actele de studii (in copie xerox conform cu originalul)
- Acte de identitate: carte de identitate, certificat de naștere, certificat de
căsătoriee (în copie xerox).
Dosarul personal se va depune la secretariatul liceului în intervalul orar
11 - 15 (cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data susținerii examenului de
promovare). Examenul de promovare se va organiza în data de 05.01.2022, ora
9, in Cabinetul multimedia al Liceul Tehnologic Ioniță G. Andron Negresti Oas.

Informații suplimentare se pot obține zilnic in intervalul orar 10 - 15 la
telefon 0261854885 sau la secretariatul Liceului Tehnologic Ioniță G. Andron.

I. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI
Examenul de promovare se va desfăşura conform graficului de mai jos.
Etapa de examen
Data / perioada
Publicarea anuntului pe site-ul
17.12.2021
Liceului
Proba scrisa
05.01.2022 ora 9.00 – 2 ore
Afişarea rezultatelor
05.01.2022 ora 12.00
Depunerea contestaţiilor
05.01.2022 ora 12.00-14.00
Afişarea rezultatelor finale
05.01.2022 ora 15.00
Eventualele contestaţii se depun la secretariatul unităţii şcolare.
Punctajul/nota după rezolvarea contestaţiilor rămâne definitivă.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
II. TEMATICA PENTRU EXAMEN - secretar:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
Încadrarea personalului în învăţământul preuniversitar de stat;
Particularităţi ale salarizării în învăţământul preuniversitar;
Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar;
Acordarea burselor şcolare, programul ,,Euro 200” şi alte ajutoare acordate elevilor;
Arhivarea şi circuitul documentelor;
Funcţiile didactice şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar
Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea şi evidenţa deciziilor;
Întocmirea şi gestionarea bazelor de date - EDUSAL, REVISAL, SIIIR.
III. BIBLIOGRAFIE :

1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
2. OMENCŞ nr. 5079/31.08.2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare
a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
3. Legea nr.53 /2003 privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
4. H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru de stabilire a principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

5. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul
didactic emise în aplicarea prevederilor Legii nr. 1/2011, aprobate prin Ordinul
nr. 5559/07.10.2011;
6. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
7. Criterii de normare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic potrivit
Notificării MEN nr. 44990/1999;
8. H.G. 1294/2004 privind ajutorul financiar ,,Euro 200”;
9. Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările ulterioare – Ordin 3470/07.03.2012,
privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat;
10. OMENCŞ nr. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor
de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
11. Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
12. H.G. 500/2011 privind Registru general de evidenţă a salariaţilor;
13. OMENCŞ nr. 5739/2016 privind aprobarea Metodologiei cadru de mobilitate a
personalului de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2017/2018;
14. Legea nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale.
IV. TEMATICA PENTRU EXAMEN – informatician
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rețele de comunicare LAN, WAN, Internet, Intranet, protocoale, arhitecturi.
Echipamente de rețea si comunicație.
Instalari și configurarări de echipamente în rețelele locale structurate
Adminstrarea rețelelor de calculatoare
Securitate și mentenanță, programe antivirus.
Cloud computing, partajarea fisierelor, stocare, lucru in cloud, backup si
restaurare.
7. Instalare software (stații de lucru, imprimante). Licențe.
8. Instalare și configuare Windows 10, Microsoft Office.
9. Arhitectura calculatoarelor personale, hardware, diagnosticare defecte,
depanare
10. Sisteme de operare Windows, Linux
11. Suita Microsoft Office 365( Word, Excel.Access, Power Point, Publisher,
Teams, Onedrive) si Google Suite( cu accent pe Classroom. Google Forms,
Calendar,Drive)
12. Internet, servicii Internet
13. Creare si actualizare site-uri. Limbajul HTML.
14. Platforme educationale, administrare si configurare GSuite..
15. Utilizarea Sistemului Informatic Integrat al Invațamântului din
România(SIIIR).

V. BIBLIOGRAFIE :
● LEGEA nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale;
● Regulamentulde organizareși funcționarea unităților de
învățământpreuniversitarcu modificărileși completărileulterioare, aprobat prin
ORDINUL nr. 5079/2016;

● BURAGA Sabin – 2005 Proiectarea siturilor Web – design şi funcţionalitate,
Iaşi, Polirom ;
● CERCHEZ Emanuela – Internet. Utilizarea rețelei Internet;
● Luke Welling, Laura Thomson – DezvoltareaaplicatiilorWEBcuPHP și
MySQL, Ed. Teora
● Dima Gabriel – Visual FoxPro 7.0, Ed. TEORA
● Steve Bain – Corel Draw 12. Ghidul oficial, Ed. ALL
● Utilizarea computerului – Windows 7, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
● Utilizarea computerului – Windows 8, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
● Editare de text – Microsoft Word 2013, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
● Calcul tabelar – Microsoft Excel 2013, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
● Utilizare SIIIR – https://siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri;

Director,
Prof. Pop Stefan

