COLEGIUL TEHNIC “EDMOND NICOLAU”
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 10, Focsani, CP: 620171
Telefon/Fax 0237.213.784; 0337.401.160
Email: edmond.nicolau@yahoo.com

Web: www.cten.ro

ANUNȚ

Concurs pentru ocuparea postului vacant de informatician
În conformitate cu dispozițiile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.
nr.286/2011, modificat prin H.G. nr.1027/24.11.2014 Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Focșani anunță scoaterea la concurs a
următorului post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată:

1 post de informatician S II ( cadru didactic auxiliar )
Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
1.
2.
3.

selecția dosarelor de înscriere;
proba scrisă și proba practică
la sediul Colegiului Tehnic ”Edmond Nicolau” Focșani, conform calendarului de desfășurare a concursului;
interviul
la sediul Colegiului Tehnic ”Edmond Nicolau” Focșani, conform calendarului de desfășurare a concursului .

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de INFORMATICIAN
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Introducere in reţele de calculatoare
Reţele de calculatoare
Arhitecturi de securitate
Reţele de calculatoare
Tcp-ip
Tehnologia client-server
Internet – ghid complet de utilizare
Administrarea sistemului de operare linux
Documentaţia de pe site-urile
Arhitectura sistemelor de calcul
It security
Protocoale de comunicare în internet
Microsoft office 2007 5 în 1

14

Primii paşi în Linux

15
16

Cisco inteligent Wan ( Iwan)
Instalare şi configurare windows server 2008

Autor Dan Popa, editura EIKON
Autor Peter Norton, editura TEORA
Autori Gil Held şi Kent Hundley, editura TEORAȘ
Autori Larris Peterson şi Bruce Davie, editura ALL
Autori Tim Parker şi Mark Sportack, editura TEORA
Autor Doug Lowe, editura TEORA
Autor Linda Bird, editura CORINT
Autori Vicki Stanfield şi Roderick W. Smith
www.redhat.com şi www.tldp.org
Autor Lucian Pârvulescu, editura MATRIX ROM
Livrată de ECDL ROMÂNIA
Autori Ioan Liţă şi Logica Bănică, editura MATRIX ROM
Autor Greg Perry, editura TEORA
Autori: Sabin Buraga, Marius Măruşteri,
Dragoş Acostăchioaie, editura PORILOM
Autori Brad Edgeworth, DAVID P. RALL şi Jean Marc Barozet
Autor Antonică Doru

TEMATICA pentru ocuparea postului de INFORMATICIAN
1. Reţele de comunicaţii LAN, WAN, lnternet, Intranet;
2. Modelul de referinţă OSI şi TCP/IP;
3. Arhitecturi, protocoale - Microsoft, Netware, TCP/IP;
4. Echipamente de reţea şi de comunicaţie;
5. lnstalări şi configurări de echipamente în reţele locale structurate (switch-uri);
6. Administrare reţele;
7. Securitatea reţelelor;
8. lnstalări, configurări staţii de lucru, imprimante;
9. Calculatoare personale - arhitectură, componente, caracteristici periferice, diagnosticare defecte;
10. Sistem de operare Windows XP, Vista, 7, 8, 2008 Server, 2012 Server;
11. Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2013;
12. lnstalare şi configurare sistem de operare Linux;
13. Servicii (aplicaţii) lnternet şi protocoale la nivel de apticaţie (mail, Word Wide Web, transfer de
fişiere, DNS, telnet etc);
14. Arhitectură client-server, servere şi programe client pentru serviciile lnternet;
15. Administrare sistem de operare Linux.

Dosarul de concurs
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente :
a. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz:
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
d. carnetul de muncă, sau după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în în specialitatea
studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu
funcția pentru care candidează;
f. 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;
g. curriculum vitae;
Actele prevăzute pentru dosarul de concurs vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu
acestea.
Nota: În cazul în care, ulterior publicării anunțului posurile vor fi blocate printr-un act normativ,
concursul se suspendă.
Condiții specifice și generale de participare la concurs:
1) Condiții specifice
a) Studii superioare absolvite cu diplomă de licență (în domeniile științifice: Informatică, Calculatoare și
Tehnologia informației, Ingineria sistemelor de calcul);
b) cunoștințe temeinice de rețele de calculatoare; arhitectura calculatoarelor; protocoale TCP/IP;
instalarea/configurarea/administrarea/monitorizarea sistemelor de operare;
c) vechimea solicitată: minim 3 ani
2. Condiții generale:
a) să fie cetățean român sau cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului
Economic European și domiciliul în România;
b) săcunoască limba română, scris și vorbit;
c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale
eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) să indeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos
la concurs;
g) să nu aibă condamnări definitive pentru săvârșirea unor infracțiuni contra umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu, sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompativilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitatea .

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONUCRUSLUI
Nr.
crt.

1

2

3

4

5
6

Etapa de concurs
Selecția dosarelor de înscriere
Afișarea rezultatelor selecției
dosarelor
Depunerea contestațiilor
Afișarea rezultatelor contestațiilor
Proba scrisă
Afișarea rezultatelor după proba
scrisă
Depunerea contestațiilor
Afișarea rezultatelor contestațiilor
Proba practică
Afișarea rezultatelor după proba
practică
Depunerea contestațiilor
Afișarea rezultatelor contestațiilor
Interviu
Afișarea rezultatelor după interviu
Depunerea contestațiilor
Afișarea rezultatelor contestațiilor
Afișarea rezultatelor finale

Data desfășurării

Ora

04.02.2020

09.00 – 12.00

04.02.2020

13.00

04.02.2020
04.02.2020
12.02.2020

13.30 – 15.30
16.00
10.00

13.02.2020

12.00

13.02.2020
13.02.2020
14.02.2020

13.30 – 14.30
16.00
10.00

14.02.2020

14.00

14.02.2020
14.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
18.02.2020

14.00-15.00
16.00
10.00
13.00
14.00 – 15.00
16.00
14.00

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă fiind de 50 de puncte.
Termenul de depunere a dosarelor : 20.01.2020 - 03.02.2020 orele 9,00 - 15,00 la secretariatul unității .
Relații la telefon 0771 606 775, la sediul instituției: Localitatea Focșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 10

Director,
Prof. Danielescu Gabriel-Mihail

Întocmit,
ec. Moldoveanu Georgiana-Mirela

