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CENTRUL JUDEȚEAN DE 

RESURSE ȘI ASISTENȚĂ 

EDUCAȚIONALĂ BIHOR 

Nr. 1470 Data 19.10.2022 

ANUNŢ 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor, cu sediul în Oradea, str. 

Gheorghe Barițiu,  nr.9A, telefon 0359-462781, organizează concurs în perioada 25.10.2022 – 

29.11.2022 conform calendarului afișat pentru ocuparea unui post de personal didactic auxiliar: 

informatician, nivelul postului S II, studii superioare de profil, pe durată nedeterminată, 

vacant în statul de funcții al instituției, în acord cu prevederile H.G. nr.286/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Probe de concurs: 

- Probă scrisă: 22.11.2022 – ora 09.30 

- Probă interviu: 24.11.2022 – ora 09.30 

- Proba practică: 28. 11.2022 – ora 09.30 

Condiţii generale : 

 are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale U.E. sau altor state aparținând 

Spaţiului Economic European și domiciliul în România; 

 cunoaște limba română scris şi vorbit; 

 are vârsta minima reglementată de prevederile legale; 

 are capacitate deplină de exerciţiu; 

 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unităţile sanitare abilitate; 

 îndeplinește condițiile de studii specifice postului:  absolvirea, cu diplomă, a unei instituții 

de învățământ superior de profil; 

 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 săvirşite cu 

intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a 

intervenit reabilitarea.  

Condiţii specifice:  

 Studii superioare absolvite cu diploma de licență în specialitate; 

Atribuții, lucrări și sarcini prevăzute în fișa postului la nivel de instituție: 

 deschide sesiunea de lucru în rețelele de calculatoare; 
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 întocmirea proceselor verbale de constatare și preluare în gestiune pe anul școlar respectiv 

a aparaturii din dotare; 

  răspunde și întreține rețelele de calculatoare, tehnica de calcul  din  dotarea unității; asigura 

cu soft  de actualitate a rețelelor de calculatoare din unitate și procură licențele pentru aces-

tea, conform necesităților identificate; 

 este consultat în vederea achiziționării de noi echipamente de calcul; 

 oferă suport și asistență tehnică personalului salariat din unitate în vederea utilizării  aplica-

țiilor informatice și buna desfășurare a activității;  

 face parte din rețeaua informaticienilor la nivel național conform precizărilor din sistemul 

educațional; 

 participă la instruiri organizate de ISJ și SIVECO; 

 întocmește referate de necesitate adresate conducerii unității referitoare la dotarea cu cele 

necesare bunei desfășurări a activității; 

 verificarea permanentă a stării de funcționare a aparaturii din dotare și asigurarea utilizării 

în bune condiții a acesteia; 

 oferă suportul tehnic necesar cadrelor didactice în procesul instructiv-educativ; 

 respectarea  integrității  inventarului de tehnică de calcul și auxiliar din cadrul unității; 

 efectuarea activității de aprovizionare cu echipamente de tehnica de calcul (calculatoare,  

imprimante, video-proiectoare, etc.) și consumabile aferente acestora;  

 închide sesiunea de lucru din rețele; 

 îndeplinește alte sarcini interne de organizare, planificare și gestionare a unor documente 

interne, conform calendarului de activități al unității și a altor instrucțiuni venite pe cale 

ierarhică;  

 îndeplinește sarcini de lucru în domeniul gestiunii patrimoniului instituției (de ex. efectuarea 

unui inventar anual la nivelul unității); 

 respectă legislația privind SSM și PSI. 

Nu este necesară vechimea în muncă sau în specialitatea postului!  

 

Dosarul de candidatură va conține următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs, conform modelului anexat; 

b) declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului anexat; 

c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 
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d) copia certificatului de căsătorie / divorț / act administrativ în cazul schimbării numelui, 

după caz; 

e) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, după caz; copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor 

specifice ale postului;  

f) carnetul de muncă / extras Revisal sau, după caz, actele / adeverințele care atestă vechimea 

în muncă şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

g) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

h) adeverință 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 

unitățile sanitare abilitate; 

i) curriculum vitae; 

 

Actele prevăzute la punctele c), e), f) vor fi prezentate și în original în vederea verificării 

conformității copiilor cu acestea în momentul depunerii dosarului de concurs la sediul 

instituției.  

Pentru înscriere, candidații vor depune dosarul de concurs, la adresa din Oradea, str. Gheorghe 

Barițiu, nr.9/A îndeplinind cumulativ condițiile de mai sus.  

Dosarul va conține un opis în care să fie consemnate toate documentele existente și cu paginile 

numerotate.  

Date contact:  Crișan Rareș; telefon: 0770 111 829 

 

Informațiile suplimentare sunt afișate pe  site-ul www.isjbihor.ro – secțiunea Noutăți, la 

avizierul instituției și pe pagina de Facebook a Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Bihor.  

 

                                                     

Director CJRAE Bihor, 

Prof. Maria Cristina MANG 

  

http://www.isjbihor.ro/
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                          Graficul concursului pentru ocuparea postului de informatician 

DATA ETAPE 

25.10.2022 Publicarea anunțului pentru ocuparea postului de informatician 

 

26.10.2022 –14.11.2022 - 

ora 16,00  

Depunerea dosarelor de concurs la adresa unității de pe str. 

Gheorghe Barițiu, nr.9/A, Oradea 

15.11.2022 Selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs   

15.11.2022 – ora 16.00 Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor 

16.11.2022 – între orele 

08.30 – 14.30  

Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor la 

secretariatul unității  

17.11.2022 – ora 14.00 Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse la selecția 

dosarelor 

22.11.2022 – ora 09,30 Susținerea probei scrise   

22.11.2022 – ora 15.00 Afișarea rezultatelor probei scrise  

23.11.2022 – între orele 

08.30  – 12.00 

Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise – la 

secretariatul unității 

23.11.2022 -  ora 16.00 Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor la proba scrisă 

24.11.2022 – ora 09.30 Susținerea interviului 

24.11.2022 – ora 15.00 Afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului 

25.11.2022 între orele 

08.30  – 12.00  

Depunerea contestațiilor privind rezultatele obținute în urma 

interviului – la secretariatul unității  

25.11.2022 – între orele 

15.00-16.00 

Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor la proba interviu 

28.11.2022 – ora 09,30 Susținerea probei practice 

28.11.2022 – ora 14.00 Afișarea rezultatelor obținute în urma susținerii probei practice 

28.12.2022 – între orele 

14.00 – 16.00 

Depunerea contestațiilor privind rezultatele obținute în urma 

probei practice – la secretariatul unității  

29.11.2022 – 12.00 Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor la proba practică 

29.11.2022 – 15.30 Afișarea rezultatelor finale 

 

NOTĂ:  
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 Toate probele se vor susține la sediul Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Bihor, din localitatea Oradea, str. Gheorghe Barițiu,  nr.9/A, telefon: 

0359/462.781, 

 Candidații pot contesta numai propriile lucrări; 

 Durata probei scrise este de max. 3 ore; 

 Sunt declarați admiși la proba scrisă, proba practică și interviu candidații care au obținut 

min. 50 de puncte;  

 Pentru fiecare probă a concursului punctajul maxim acordat este de 100 puncte; 

 Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor la proba scrisă, probă practică 

şi interviu; 

 Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului, candidatul care a obținut cel mai 

mare punctaj final dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca 

acesta să fi obținut punctajul minim necesar. 

 

Director CJRAE Bihor, 

Prof. Maria Cristina MANG 
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CERERE DE ÎNSCRIERE 

LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFORMATICIAN 

 

 

 

            Subsemnata/subsemnatul, ..................................................................................., cu 

domiciliul în ..............................................................., str......................................................, 

nr..............., bl............., sc........, et.........., ap..........., telefon.................................................., vă 

rog să-mi aprobați înscrierea la concursul organizat de instituția pe care o conduceți pentru 

ocuparea postului de ………………………………………………............................................. 

Menționez că sunt absolvent(ă) a (al).......................................................................................... 

.............................profilul/specializarea....................................................................................... 

Date de contact: 

Email  ................................................................................ 

Telefon ............................................................................ 

 

 

Data................................ 

                                                                                                     Semnătura .............................                             
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Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata, 

................................................................................................................, având CNP 

................................................, prin prezenta îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelu-

crarea datelor personale (conform prevederilor Regulamentului privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație 

a acestor date) de către CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚI-

ONALĂ BIHOR în cadrul concursului pentru ocuparea unui post vacant de informatician or-

ganizat de acesta.  

 

Data:          Semnătura: 
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TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFORMA-

TICIAN 

 

 I. Tematică  

a. PC- utilizare, depanare, întreținere 

1. Calculatoare-arhitectură, componente, caracteristici, periferice, diagnosticare defecte, de-

panare; 

2. Instalarea și configurarea stațiilor de lucru: sistem de operare, drivere, aplicații; 

3. Instalarea și configurarea de echipamente periferice: imprimante, scanere, multifuncțio-

nale, table smart, etc. 

4. Cunoștințe de operare în suita de programe Microsoft Office. 

 

b. Rețele de calculatoare 

1. Rețele de calculatoare: topologii, medii de transmisie, protocoale; 

2. Cunoștințe generale despre echipamente și rețea (configurare switch, access point, router 

wireless) etc. 

3. Configurare și administrare rețele LAN bazate pe sisteme Microsoft Windows, Server; 

4. Cunoștințe generale despre diferite sisteme de operare.  

 

c. Diverse: 

1. Gestionare site-ului unității școlare (wordpress) și a paginilor oficiale de socializare. 

2. Instalarea, configurarea și gestionarea sistemului de supraveghere video și a materialelor 

video.  

3. Realizarea de afișe, postere, pliante, alte materiale în programe de editare specifice.  

4. Minime cunoștințe în domeniul fotografiei. 

5. Întreținerea, organizarea arhivei foto și video, dar și pe cea a examenelor naționale. 

6. Cunoașterea și gestionarea Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România.  

 

II. Bibliografie 

a. PC- utilizare, depanare, întreținere 

1. PC- Depanare și modernizare- ediția IV, Scott Mueller, Editura Teora; 

2. Sisteme de operare, Remus Joldeș, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2009; 

3. Microsoft Office 2007, 5 în 1, Greg Perry, Editura Teora, 2008; 
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b.  Rețele de calculatoare 

1. Rețele locale de calculatoare-proiecte și administrare, Adrian Munteanu, Valerica Greavu 

Șerban, Editura Teora; 

2. Bazele rețelelor de calculatoare, Editura Teora, 1999; 

3. Windows Server 2003 pentru administratori, Nelson Ruest, Danielle Ruest, Editura ALL; 

4. Rețele Windows, servere și clienți. Exemple practice, Adrian Munteanu, Valerica Greavu 

Șerban, Editura Polirom; 

5. Administrarea și configurarea sistemelor Linux (ediția a II-a), D. Acostăchioaiei, Editura 

Polirom, Iași, 2003. 

 

Director CJRAE Bihor, 

Prof. Maria Cristina MANG 


