ANUNŢ
LICEUL „VOLTAIRE”, cu sediul în Craiova str. Electroputere nr. 21,
judeţul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante,
de: INFORMATICIAN GRAD PROFESIONAL III, conform H.G. nr.
286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
- Proba scrisă în data de 23.12.2020, ora 10.00
- Proba interviu în data de 28.12.2020, ora 10.00
I.Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii generale conform art. 3 al Regulamentului aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, completată de HG
1027/2014, HG 269 13/04/2016.
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a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are 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) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei 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 incompatibilă cu exercitarea funcției,
cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției
contractuale sunt:
Minim studii superioare de scurtă durată în domeniul informatic sau al tehnologiei
informației
Vechime în specialitatea de informatician sau operator calculator minim 2 ani
Vechime totală în muncă de 3 ani
Abilități avansate de utilizare și operare PC: Windows, Microsoft Office Word, Excel,
navigare pe internet, baze de date
Competențe în depanarea și întreținerea hardware și software a calculatoarelor și a
echipamentelor periferice;
Competențe în administrarea rețelelor de calculatoare;
Cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității în școală: EDUSAL, REVISAL,
SIIIR
Disponibilitate la timp de lucru prelungit

III. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei
publice organizatoare;
2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz;
3. Copie a certificatului de naștere;
4. Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor;
5. Copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
6. Cazier judiciar;
7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
8. Curriculum vitae – model European (Europass);
9. Prezentarea de copii ale unor certificate de absolvire de programe de formare
profesională în învăţământ constituie un avantaj în evaluarea candidatului.
Notă: Copiile documentelor vor fi însoţite de actele originale pentru validarea
acestora și înscrierea conform cu originalul, în faţa candidatului
IV. ETAPELE CONCURSULUI
1. Selecţia dosarelor de înscriere
2. Probă scrisă
3. Interviu
Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:
a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
(Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum
50 de puncte)
b) pentru proba practică punctajul este de maximum 100 de puncte;
(Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum
50 de puncte)
c) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
(Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de
puncte)
V. TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE INFORMATICIAN

TEMATICA
Reţele LAN , WAN, lnternet, Intranet;
Modelul de referinţă OSI şi TCP/IP;
Arhitecturi, protocoale - Microsoft, Netware, TCP/IP;
Echipamente de reţeaşi de comunicaţie;
Instalări şi configurări de echipamente în Reţele locale (switch-uri, routere);
Administrare retele;
Securitatea reţeIeIor;
lnstalări, configurări staţii de lucru, imprimante;
Calculatoare personale - arhitectură, componente, caracteristici periferice,
diagnosticare defecte;
Sisţem de operare Windows XP, Vista, 7, 8,10, 2003 Server, 2012 Server;
Instalare şi configurare,utilizare Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2015,
Instalare şi configurare sistem de operare Linux;

Servicii (aplicaţii) lnternet si protocoale la nivel de aplicaţie (mail, transfer de
fişiere, DNS, Telnet etc);
Arhitectură client-server; servere şi programe client pentru serviciile lnternet;
Administrare sistem Linux.

BIBLIOGRAFIA
Reţele de comunicatii între calculatoare - Ion Bănică
Reţele de calculatoare – depanare şi modernizare - Terry Ogletree
Reţele de calculatoare - de la cablare la interconectare – Vasile Teodor Dădârlat
Reţele locale de calculatoare – proiectare şi administrare - Adrian Munteanu,
ValericaGreavuŞerban -EdituraTeora
Windows 8 IES Special Edition- Michael Price, Editura ln Easy Steps Limited
Microsoft Office 2007 Ghid vizual rapid pentru Windows, Emilian Cercel, Editura
Niculescu
Windows XP Profesional- Rabert Cowart, Brian Knittel- EdituraTeora
Administrarea sistemului Linux - Vicki Stanfield si Roderick W. Smith
Documentaţia de pe site- urile http : //www.redhat.com, http : //www.tldp.org
Administrarea sistemului UNIX - Joan &William Ray;
VI. Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale
Etapa de concurs

Data /perioada
02.12.200 – 15.12.2020
Depunerea dosarelor de concurs
17.12.2020
Afișarea rezultatului după selecţia dosarelor
18.12.2020
Depunerea contestatiilor selectie dosare
21.12.2020
Afisare rezultat contestatii selectie dosare
23.12.2020 - ora 10:00
Proba scrisă
23.12.2020 - ora 17:00
Afisare rezultate la proba scrisa
24.12.2020 interval orar
Depunerea contestatiilor la proba scrisa
8:00 – 12:00
24.12.2020 ora 18:00
Afisare rezultat contestatii la proba scrisa
28.12.2020 - ora 10:00
Interviu
28.12.2020 - ora 16:00
Afisarea rezultatelor la proba interviu
29.12.2020 interval orar
Depunerea contestațiilor in urma sustinerii interviului
8:00 – 12:00
Afisarea rezultatelor in urma contestatiilor depuse la 30.12.2020, ora 12:00

proba de interviu
Afişarea rezultatelor finale

30.12.2020, ora 12:00

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la sediul
LICEULUI „VOLTAIRE” CRAIOVA în perioada 2 decembrie- 15
decembrie 2020, în intervalul orar 9-12.
Relaţii suplimentare la sediul: LICEULUI „VOLTAIRE” , persoană de
contact: DAN DOINA telefon 0756/803880.
DIRECTOR,
prof.dr. Dorina-Loredana POPI

