ANUNȚ
privind organizarea examenului de promovare în altã treaptã profesionalã a posturilor de
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU, INFORMATICIAN, OPERATOR BAZE DATE
Deoarece membrii Comisiei de organizare a examenului de promovare în altă treaptă profesională
nu au răspuns solicitării noastre, suntem nevoiți să amânăm desfășurarea concursului pentru data
de 14.01.2022

Având în vedere:




prevederile procedurii de promovare stabilitã de Titlul II din Hotãrârea de Guvern nr.
286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacabt corespunzãtor
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri
publice modificatã prin Hotãrârea de Guvern nr. 1027 din 11 noiembrie 2014 publicatã
în MO nr. 854/ 24.11.2014
prevederile ordinului 5138/ 15.12.2014 pentru aprobarea regulamentului de organizare
şi desfãşurare a examenului de promovare a personalului contractual.

Colegiul Naţional “ Emil Botta” Adjud organizeazã în data de 28 decembrie 2021,
ora 10.00, examen pentru promovarea într-o treaptã profesionalã.
Natura posturilor pentru care se organizeazã examen pentru promovarea într-o treaptã
profesionalã
-

1 post contractual administrator de patrimoniu II-S, care, prin transformare, va
deveni administrator de patrimoniu I-S;
1 post contractual informatician II-S, care, prin transformare, va deveni I-S;
1 post contractual operator baze date II-M, care, prin transformare, va deveni I-M;

Condiţii de participare la examen
Poate participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale, persoana care
îndeplineşte urmãtoarele condiţii:
-

sã fie angajat al unitãţii de învãţãmânt;

-

-

sã fi obţinut calificativul “Foarte bine” la evalaurea performanţelor profesionale
individuale cel puţin de douã ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în
activitate;
sã existe aprobarea directorului unitãţii de învãţãmânt a propunerii de promovare.

Dosarul de înscriere la examen
Pentru înscrierea la examen, dosarul de înscriere va cuprinde urmãtoarele documente:
-

cerere de înscriere la examen, adresatã directorului unitãţii de învãţãmânt;
raport de activitate întocmit de candidat;
referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic.

TEMATICA CONCURSULUI
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU
Organizarea și gestionarea bazei materiale a unității de învățământ;
Platforma SICAP;
Gestionarea inventarului mobil și imobil al unității de învățământ;
Realizarea planificării activității de distribuire a materialelor și accesoriilor necesare
desfășurării activității personalului din unitatea de învățământ;
5. Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinației bunurilor ce
aparțin unității de învățământ;
6. Recuperarea/remedierea pagubelor materiale aflate în patrimoniul unității de
învățământ.
1.
2.
3.
4.

INFORMATICIAN
1. Sistem de operare Windows XP, Vista, 7, 8, 2008 Server, 2012 Server;
2. Instalare și configurare sistem de operare;
3. Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2013;
4. Rețele de comunicații LAN, WAN, Internet, intranet;
5. Modelul de referință OSI și TCP/IP;
6. Arhitecturi, protocoale – Microsoft, Netware, TCP/IP;
7. Echipamente de rețea și de comunicație;
8. Instalări și configurări de echipamente în rețele locale structurate (switch-uri);
9. Administrare rețele;
10. Securitatea rețelelor;

11. Instalări, configurări stații de lucru, imprimante;
12. Calculatoare personale – arhitectură, componente, caracteristici periferice,
diagnosticare defecte;
13. Instalare și configurare sistem de operare Linux;
14. Administrare și întreținere pagină web;
15. Servicii (aplicații) Internet și protocoale la nivel de aplicație (mail, World Wide Web;
transfer de fișiere, DNS, telnet etc).
16. Utilizare platforma SIIIR.
OPERATOR BAZE DATE
1.
2.
3.
4.

Administrare şi întreţinere baze de date;
Operare calculator;
Realizare statistici;
Utilizare platformã SIIIR.

BIBLIOGRAFIE:
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU
1. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi
rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autoritãţilor
sau instituţiilor publice, actualizatã în 2016;
2. Legea Educației nr. 1 din 5.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;
3. Codul muncii – Legea 53/2003 cu modificările și completările ulterioare;
4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr.5079/31.08.2016 modificat cu O. M. E.
N. Nr. 3.027/2018;
5. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si
completările ulterioare;
6. LEGEA Nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu
modificările și completările ulterioare;
7. LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și
protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a
mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 313 din 30.05.2013
(M.Of. nr. 313/2013), cu modificările și completările ulterioare;
9. ORDINUL Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și
capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
10. LEGEA Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și
completările ulterioare și normele de aplicare;

11. O.M.F.P nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare;
12. Ordinul Ministerului Sãnãtãţii Publice nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
ANEXĂ: NORME TEHNICE privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în
unităţile sanitare: - Cap. I - Definiţii - Capitolul II – Curãţarea;
13. Ordinul 1101 din 30 septembrie 2016, privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare. •
Definiția infecției nosocomiale; • Anexa 4 – Precauțiuni universale - Aplicarea
precauțiunilor universale - Spălarea mâinilor;
14. Fișa postului administrator patrimoniu.

INFORMATICIAN/ OPERATOR BAZE DATE
1. Manuale acreditate ECDL-Permisul European de Conducere a Computerului
(Utilizarea computerului-Windows 7/8, Instrumente on-line, Editare de text-Word,
Prezentari-PowerPoint, Calcul tabelar-Excel, Baze de date-Access, IT Security,
Image Editing) – Casa de editură Euroaptitudini;
2. Rețele de comunicații între calculatoare – Ion Bănică;
3. Rețele de calculatoare – depanare și modernizare – Terry Ogletree;
4. Rețele de calculatoare – de la cablare la interconectare – Vasile Teodor Dădârlat;
5. Rețele locale de calculatoare – proiectare și administrare – Adrian
Munteanu,Valerica Greavu Șerban – Editura Teora;
6. Windows 8 IES Special Edition – Michael Price, Editura I Easy Steps Limited;
7. Microsoft Office 2007, Gid vizual rapid pentru windows, Emilian Cercel, Editura
Niculescu;
8. Windows XP Profesional – Robert Cowart, Brian Knittel – Editura Teora;
9. Legea 1/2011- Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare;
10. OUG 21/2012 - privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale;
11. Curs Administrator rețele - Nicolae Istrate.

Graficul desfășurării concursului:



Proba scrisă – 28 decembrie 2021, ora 10:00
Afișarea rezultatelor – 29 decembrie 2021




Depunerea contestaţiilor- 29 decembrie 2021, pânã la ora 14:00
Soluţionarea constestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale- 30 decembrie 2021

DIRECTOR,
Prof. Bãdurã Iulia

