
 

DOSARELE SE DEPUN LA SEDIUL LICEULUI ”VASILE CONTA” DIN 

TÂRGU-NEAMȚ,      SERVICIUL SECRETARIAT,                     

ÎN PERIOADA 01-14.07.2022  

 

 

PROCEDURA DE SELECȚIE: 

 
a) selecţia dosarelor; 
b) probă scrisă şi probă practică; 
c) interviul. 

 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI: 

 

Concursul se va organiza conform următorului calendar: 

 
• 14.07.2022: termenul limită de depunere a dosarelor (ora 16.00); 
• 04.08.2022, ora 10:00, proba scrisă; 
• 04.08.2022, ora 16:00, afișarea rezultatelor probă scrisă; 
• 04.08.2022, între orele 16:00-18:00, depunerea contestațiilor; 
• 05.08.2022, ora 10:00, afișarea rezultatelor după contestații; 
• 05.08.2022, ora 10:00, proba practică; 
• 05.08.2022, ora 16:00, afișarea rezultatelor proba practică; 
• 08.08.2022, ora 10:00, proba interviu; 
• 08.08.2022, ora 16:00, afișarea rezultatelor proba interviu; 
• 08.048.2022, ora 18:00, rezultat final concurs. 

 

     

Relaţii suplimentare la sediul Liceului „Vasile Conta” Târgu Neamț 

telefon: 0233791228, fax: 0233790701, e-mail: liceulvasileconta@yahoo.ro 

mailto:liceulvasileconta@yahoo.ro


 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 

 

1. Cerere de înscriere; 

2. Copia actului de identitate; 

3. Copii ale actelor de studii (diploma de 10 clase, diplomă bacalaureat, 

atestate, etc); 
4. Copia certificatului de naştere; 

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

6. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul); 

7. Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL; 

8. Cazier judiciar; 

9. Adeverinta de integritate comportamentală; 

10. Adeverință care să ateste starea de sănătate (de la medicul de familie); 

11. Recomandare de la ultimul loc de muncă; 

12. Curriculum vitae – model European însoţit de documente justificative. 

 
 

Copiile solicitate vor fi însoţite de documentele în original pentru 

conformitate cu originalul.



          CONCURS POST ADMINISTRATOR PATRIMONIU 
 

Cerințele postului: 

1. Proiectarea activității: 

1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului 

postului. 

1.2. Realizarea planificării activităţii de distribuire a materialelor şi accesoriilor 

necesare desfăşurării activităţii personalului din unitatea de învăţământ. 

1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire şi pază din 

unitatea de învăţământ. 

1.4. Elaborarea tematicii şi a graficului de control ale activităţii personalului din 

subordine. 

 

2. Realizarea activității: 

2.1. Identificarea soluţiilor optime, prin consultare cu conducerea unităţii, 

pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ. 

2.2. Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ. 

2.3. Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru 

realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a 

unităţii de învăţământ. 

2.4. Înregistrarea întregului inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ în 

registrul inventar al acesteia şi în evidenţele contabile. 

2.5. Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaţiei 

bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ. 

2.6. Recuperarea/remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în 

patrimoniul şcolii. 

 

Condiţii specifice: 

• Studii medii (minim studii liceale); 

• Cunoştinţe de operare PC (Word şi Excel); 

• Abilitati de comunicare, organizare, îndrumare şi control; 

• Seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate, autocontrol; 

• Capacitate de a rezolva problemele; 



• Disponibilitate la deplasări la nivel județean; 

  

         Condiţii generale: 

1. Domiciliul în judeţul Neamț; 

2. Cetăţenie română; 

3. Capacitate deplină de exerciţiu; 

4. Stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverinţei medicale; 

5. Să nu aibă condamnări pentru săvârşirea unor infracţiuni; 

 

         BIBLIOGRAFIE: 

• Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările si completările 

ulterioare (exclusiv TITLUL III – Învăţământul superior); 

• Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 

• Hotarare Guvern 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

• Legea nr. 22/1969, modificată şi completată prin Legea nr. 54/1994 privind 

angajarea gestionarilor şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată; 

• Ordinul nr. 6143/2011 Metodologiei de evaluare anuală a activităţii 

personalului didactic şi didactic auxiliar; 

• Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si 

efectuarea inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotarârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale; 

• Legea nr. 333/2003, republicata cu modificările şi completările ulterioare, 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor; 

• Regulamentul operaţiunilor de casă. 

  

 



         TEMATICĂ: 

• Baza materială a învăţământului preuniversitar (Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011) 

• Proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică (L 98/2016,HG 

395/2016 

• Documentaţia de atribuire – caietul de sarcini, documente de atribuire (L 

98/2016,HG 395/2016 

• Definitii, principii ,praguri valorice, Modul de calcul al valorii estimate a 

achizitiei, Exceptari (L 98/2016,HG 395/2016) 

• Procedura Simplificata (L 98/2016,HG 395/2016) 

• Criterii de atribuire a contractelor de achiziţii publice (L 98/2016,HG 

395/2016) 

• Dosarul achiziţiei publice (L 98/2016,HG 395/2016), 

• Achiziția directă (L 98/2016,HG 395/2016) 

• Criterii de calificare si selectie (L 98/2016,HG 395/2016) 

• Condiţii privind angajarea gestionarilor (Legea nr. 22/1969, modificată şi 

completată prin Legea nr. 54/1994) 

• Garanţii şi răspunderi (Legea nr. 22/1969, modificată şi completată prin 

Legea nr. 54/1994) 

• Executarea contractului individual de muncă – Drepturi şi obligaţii ale 

salariatului (Legea nr. 53/2003) 

• Procedura de evaluare anuală a personalului didactic auxiliar (Ordinul nr. 

6143/2011) 

• Anexa 28 – fişa cadru de autoevaluare şi evaluare a administratorului de 

patrimoniu (Ordinul nr. 6143/2011) 

• Obligaţiile lucrătorilor (Legea nr. 319/2006) 

• Inventarierea patrimoniului (OMFP nr. 2861/2009) 

• Predarea şi primirea gestiunii de bunuri materiale (Hotarârea 2230/1969) 

• Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, păstrare, eliberarea bunurilor 

materiale (Hotarârea 2230/1969) 

• Selecţia şi angajarea personalului de pază (Legea nr. 333/2003 

• Întocmirea registrului de casă (Regulamentul operaţiunilor de casă). 

 

  

 



                                        CONCURS POST ÎNGRIJITOR 

     Condiții generale: 

Poate ocupa un post contractual vacant, persoana care îndeplinește 

următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările 

ulterioare:  

  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene 

sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în jud. 

Neamț; 

       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 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 săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 

funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

    Condiţiile  specifice:  

– studii medii (școală generală, școală de ucenici, școală profesională, învățământ 

obligatoriu de 10 clase, liceu);  

– disponibilitate pentru program flexibil și în zilele de sâmbătă și duminică, dacă este 

cazul; 

– minim 3 ani vechime în muncă. 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIE: 

1. Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile 

pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor; 

2. Legea nr. 477 din 2004 privind codul de conduită a personalului 

contractual din autorităţile şi instituţiile publice – Cap.II – Norme generale 

de conduită profesională a personalului contractual, art.7; 

3. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu 

modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu 

modificările şi completările ulterioare – Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor; 

5. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

6. Ordin 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările 

ulterioare; 

7. Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Titlul XI, Cap.II – 

Răspunderea disciplinară art.263-268, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

TEMATICA:  

1. Reguli de efectuare a curăţeniei în instituţia de învăţământ. 

2. Noţiuni fundamentale de igienă. 

3. Securitate şi sănătate în muncă şi PSI. 

 

                                 

 

 

 

 

 



CONCURS POST TEHNICIAN DE REȚEA 

Cerințele postului:  

1. Întreținere sistemele de calcul de tip server existente în cadrul LVC, ceea ce 

presupune efectuarea următoarelor activități: 

a. Monitorizarea constantă a parametrilor funcționali ai serverelor prin programe de 

monitorizare, scripturi, etc. 

b. Instalarea și configurarea sistemelor din această categorie; 

c. Urmărește anunțurile de vulnerabilități software pe site-urile producătorilor și site-

urile specializate, care ar putea afecta integritatea sistemelor aflate în administrare; 

d. Execută sarcini de mentenanță periodică, conform unui grafic și procedura 

prestabilită; 

e. Depanarea componentelor defecte și a componentelor periferice, utilizând 

instrucțiunile proprii fiecărui sistem din această categorie; 

2. Asigură securitatea rețelei, previne și rezolvă situațiile de răspândire a virușilor în 

rețea; 

3. În cazul unei defecțiuni în reteaua intranet a LVC, intervine prompt în localizarea, 

izolarea şi remedierea problemei (în acord cu posibilităţile existente), si restaurarea 

funcţionării rețelei la parametrii maximi permiși de defecțiunea respectivă. 

4. Impreună cu furnizorii de echipamente de calcul, urmărește depanarea hardware a 

echipamentelor defecte; 

5. Contribuie la extinderea rețelelor locale prin realizarea de proiecte; 

6. Participă la întreținerea și actualizarea schemelor de subrețele, modificări ale 

topologiilor rețelelor etc. 

 

Condiții specifice: 

- studii medii; 

- cunoștiințe de rețele de calculatoare și protocoale din stiva TCP/IP; 

- elemente de administrare switch-uri si routere; 

- cunoștiințe de limba engleză; 

- cursurile și experiența în domeniu constituie un avantaj. 

 

 



BIBLIOGRAFIE:  

• Meyers, Manualul network +. Administrarea şi depanarea reţelelor, Ed. Rosetti 

Educational, 2008; 

• Ogletree, Retele de calculatoare – depanare si modernizare, Editura Teora, 

2009; 

• PC – Depanare şi modernizare – ediția a IV-a, Autor: Scott Mueller- Editura 

Teora; 

• Vicki Stanfield și Roderick W. Smith, Administrarea sistemului Linux, Editura 

Teora 2011 

• Standarde de cablare structurată  

• CCNA: Ghid de studiu independent CCNA Basics, Editura ALL, București, 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Etapele  concursului 
valabile pentru toate posturile vacante: 

Concursul va consta în următoarele etape: 

1. selecţia dosarelor – rezultat Admis / Respins; 

2. probă scrisă - 100 puncte; 

3. proba practică – 100 puncte; 

4. interviu – 100 puncte;  

Notă 

  Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa 

precedentă. 

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

au obținut minim 50 de puncte la fiecare probă în parte. 

Interviul și proba practică se notează pe baza criteriilor prevăzute și a 

punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul 

de interviu, respectiv planul probei practice. 

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

obținut cel mai mare punctaj, cu condiția să fi obținut punctajul minim necesar. 

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare 

la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această  situație, vor 

fi invitați la un nou interviu în urmă căruia comisia va decide asupra candidatului 

câștigător. 

 

 

 

  


