
                                                                                                                                                           

 
Nr.  813  din  27. 05. 2019  

 

 

 

CONCURS  

pentru ocuparea postului contractual vacant - operator date 

 

 
Consiliul de Administraţie al Liceului de Artă„Ioan Sima” Zalău, anunţă organizarea 

concursului pentru ocuparea postului de operator date.  

 

1. Copii după documentele care să ateste nivelul studiilor 

2. Copii după documentele care atestă efectuarea unor specializări impuse de 

particularităţile postului 

3. Documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de 

angajator 

4. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului 2 ani 

 

Concursul se desfăşoară în data de 27. 06. 2019, ora 1000 

 

Data limită, până la care se poate depune dosarul de înscriere la concurs, este 7 iunie 2019, 

ora 13.00.  

Dosarele pentru înscriere se depun la secretariatul unităţii între orele  900 – 1400.  

 

Relaţii suplimentare la telefon 0260610201, persoană de contact Ceaca Emilia – secretar.  
 

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească prevederile 

Anexei 1, din Regulamentul – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 / 23 martie 2011, 

cu modificările şi completările ulterioare, respectiv HG nr. 1027/ 2014 pentru modificarea și 

completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant.  

 

A. Condiţii generale:  
a) are cetăţenia română,  

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 condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care ar face/o incompatibil/ă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

ROMÂNIA 
MINISTERUL  EDUCAŢIEI  NAŢIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ 
LICEUL DE ARTĂ ”IOAN SIMA”  ZALĂU 

Str.  Aleea Torentului,  nr. 9, cod poştal 450118 
Telefon / fax  0260 / 610201 

E-mail: liceuldearta_ioansima@yahoo.com 
www.liceulioansima-zalau.ro 
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B. Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:  
 

• abilităţi foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice  

• spirit organizatoric;  

• abilități de comunicare, relaţionare și de lucru în echipă;  

• capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (în condiţii de stres);  

• disponibilitate pentru program flexibil ;  

• capacitatea de a lua decizii eficiente;  

 

Concursul constă în:  
• probă scrisă -130 h  

• probă practică -1 h  

• interviu -1h 

 

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:  

 

a)  Cerere de înscriere la concurs;  

b)  Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, după caz;  

c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice;  

d) Copia carnetului de muncă/ adeverință REVISAL conform cu originalul, sau, după caz, o 

adeverinţă care să ateste vechimea în munca şi/sau în specialitate;  

e) Cazierul judiciar care să ateste că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu 

funcţia de administrator patrimoniu;  

f) Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 

30 de zile anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de 

către unităţile sanitare abilitate;  

g) Curriculum vitae (Europass) 

 

 

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI 
 

Etapă de concurs Data / perioada Observaţii 

Publicarea anunţului  27. 05. 2019  Monitorul Oficial Partea  

a III-a Romania Libera  

Depunerea dosarelor de 

înscriere  

27. 05. 2019-07. 05. 2019,  

ora 900-1400  

Sediul Liceului de Artă„Ioan Sima”, str. 

Al.Torentului, nr. 9, Zalău 

Verificarea şi validarea 

dosarelor  

25. 06. 2019  Rezultatele etapei de selecție a dosarelor 

depuse în vederea participării la concursul de 

ocupare a postului de operator date, vor fi 

publicate pe site-ul liceului / sau la sediul 

liceului 

Proba scrisă  27.06.2019,  

ora 1000-1130 

Sediul Liceului de Artă„Ioan Sima”, str. 

Aleea Torentului, nr. 9, Zalău 

Probă practică  27.06.2019, ora 1200 -1330 Sediul Liceului de Artă„Ioan Sima” Zalău, 

str. Torentului, nr. 9 

Interviu  27.06.2019, ora 1330- 1430 Candidații vor fi susține proba în ordinea 

alfabetică, la sediul Liceului de Artă “Ioan 

Sima”, str. Torentului, nr. 9, Zalău 

Afişarea rezultatelor  02. 07. 2019, ora 1400  Sediul Liceului de Artă„Ioan Sima”, str. 

Torentului, nr. 9, Zalău 



 

TEMATICA PENTRU OCUPARE  POST- OPERATOR DATE 
 
 

BAZELE INFORMATICE: 

 COMPONENŢA UNUI CALCULATOR 

 SISTEMUL DE OPERARE WINDOWS: 

- Autentificare ca utilizator 

- Suprafaţa de lucru 

- Gestionarea ferestrelor în Windows şi comenzile meniului de control 

- Lucrul cu directoare/fişiere, arhivare documente 

 MICROSOFT  WORD 

- Lansare şi închidere aplicaţii Word 

- Ecran Word 

- Bara cu butoane standard şi de formatare 

- Crearea unui document nou 

- Deschidere, salvare, copiere, arhivare documente existente 

- Introducerea, corectarea, modificarea unui text 

 EXCEL 

- Crearea de tabele 

- Creare, utilizare formule simple de calcul 

- Transfer de informaţii între aplicaţii EXCEL şi WORD  

 ADOBE  ACROBAT  READER 

- Deschidere, căutare în documente tip pdf 

 POWER POINT 

 

 

 

Bibliografie pentru examenul de ocupare a postului de operator date: 

 

 Legea nr. 1/2011, Legea educatiei nationale cu modificările şi completările ulterioare;  

  Norme N. T.S. / P.S.I. - Legea nr. 319/2006, Legea securitătii și sănătății în muncă; 

 Utilizarea tehnologiei informatice multimedia în gestionarea laboratoarelor, în activităţile 

didactice.  

 Cărţi de specialitate pentru operare pe calculator şi lucru în WORD, EXCEL, ADOBE 

READER, WINDOWS 7 şi POWER POINT. 

 


