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 ANUNŢ  

 
Liceul Vocațional de Muzică „Tudor Ciortea” – Brașov, organizează concurs pentru ocuparea 

postului vacant de Informatician în perioada 22 – 29.09.2015. 

 

 

Condiţiile generale de înscriere şi participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor, prevăzute 

de HGR 286/2011 sunt următoarele: 

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşterea limbii române , scris şi vorbit; 

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale (minim 18 ani împliniţi); 

d) capacitate deplină de exerciţiu; 

e) 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, pentru ocuparea funcțiilor didactice auxiliare, conform Legii 

nr.1/05.01.2011 a educației naționale. 

g) candidatul 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. 

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 

informatician: 

· Studii superioare în domeniul informatic. 

 

Cerinţe specifice postului: 

· Competenţe în depanarea şi întreţinerea hardware şi software a calculatoarelor şi a echipamentelor 

periferice; 

· Competenţe în administrarea reţelelor de calculatoare; 

· Competenţe de operare a datelor şi de instalare şi utilizare a sistemelor de operare şi a softurilor 

educaţionale; 

· Creare, administrare pagini web, baze de date. 

 

Concursul va consta in 3 etape astfel: 

 

I. ETAPA I: Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor. 

II. ETAPA a II 
– a

 

1. Proba scrisă 

2. Proba practică. 

3. Interviu. 

III. ETAPA a III 
– a

: Afișarea rezultatelor finale. 

 

Toate etapele concursului se vor desfășura la sediul Liceului Vocațional de Muzică „Tudor Ciortea” – 

Brașov cu sediul în Str. Col. Buzoianu, nr 1, Tel./ Fax: 0268 – 476783, conform Calendarului 

concursului. 
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Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de Informatician 

Tematica: 

— Reţele de comunicaţii LAN, WAN, Internet, intranet; 

— Modelul de referinţă OSI şi TCP/IP; 

— Arhitecturi, protocoale - Microsoft, Netware, TCP/IP; 

— Echipamente de reţea şi de comunicaţie; 

— Instalări şi configurări de echipamente în reţele locale structurate (switch-uri); 

— Administrarea reţelelor; 

— Securitatea reţelelor; 

— Instalări, configurări staţii de lucru, imprimante; 

— Calculatoare personale - arhitectură, componente, caracteristici periferice, diagnosticare defecte; 

— Sistem de operare Windows XP, Vista, 7, 8, 2008 Server, 2012 Server; 

— Instalare şi configurare; 

— Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2013; 

— Instalare şi configurare sistem de operare Linux; 

— Servicii (aplicaţii) Internet şi protocoale la nivel de aplicaţie (mail, World Wide web, transfer de 

fişiere, DNS, telnet etc); 

— Arhitectură client-server; servere şi programe client pentru serviciile Internet; 

— Administrare sistem UNIX şi Linux. 

Bibliografie: 

— Rețele de comunicații între calculatoare – Ion Bănică; 

— Rețele de calculatoare – depanare și modernizare – Terry Ogletree 

— Rețele de calculatoare – de la cablare la interconectare – Vasile Teodor Dădârlad 

— Rețele locale de calculatoare - proiectare și administrare – Adrian Munteanu, Valerica Greavu 

Șerban – Ed. Teora 

— Windows 8 IES special Edition – Michael Price, Ed. In Easy Steps Limited 

— Microsoft Office 2007 – ghid vizual rapid pentru Windows – Emilian Cercel – editura Niculescu 

— Windows XP Profesional – Robert Cowart, Brian Knittel – Editura Teora 

— Documentația pe site-urile: http://www.redhat.com/en, http://www.tldp.org/   

— Administrarea sistemului UNIX – Joan & William Ray 

 

Dosarele de participare la concurs se vor depune la secretariatul liceului, în intervalul orar 

9,00 – 15,00, până cel târziu în data de 21.09.2015, şi vor conţine, în mod obligatoriu: 

a) Opis 

b) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 

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

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

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 

e) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

g) adeverinţă 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 unităţile 

sanitare abilitate; 

h) curriculum vitae; 

i) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

 

http://www.redhat.com/en
http://www.tldp.org/
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Copiile de pe actele necesare se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru 

conformitate cu originalul de către Biroul Resurse umane sau se prezintă în formă legalizată. 

 

Relaţiile suplimentare se obţin de la secretariatul unităţii la telefon 0268 – 476783.  

Persoana de contact: secretar Turcu Monica. 

 

 

CALENDARUL CONCURSULUI: 

 

Nr. 

Crt. 

 
Activităţi Data 

1.  Publicarea anunţului 2.09.2015 

2.  Depunerea dosarelor de concurs 
3.09.2015 – 21.09.2015 

între orele 9.00 – 15.00 

3.  
Selecţia dosarelor de către membri Comisiei de 

organizare şi desfăşurare a concursului 
22.09.2015 

4.  Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 22.09.2015, ora 14.00 

5.  Depunerea contestaţiei privind rezultatele selecţiei dosarelor 
22.09.2015, până la ora 

16.00 

6.  Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 23.09.2015, ora 12.00 

7.  Susţinerea probei scrise si a probei practice 
24.09.2015, începând 

cu ora 10.00 

8.  Afişarea rezultatelor probei scrise si a probei practice 24.09.2015, ora 16.00 

9.  Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 
25.09.2015, între orele 

9.00 – 12.00 

10.  Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 25.09.2015, ora 16.00 

11.  Susţinerea interviului 28.09.2015, ora 10.00 

12.  Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 28.09.2015, ora 14.00 

13.  Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 
28.09.2015, până la ora 

16.00 

14.  Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 29.09.2015, ora 12.00 

15.  Afişarea rezultatului final al concursului 29.09.2015, ora 14.00 

16.  Numirea pe funcţie 30.09.2015 

 

 


