MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații
„Gheorghe Mârzescu”
Iaşi, Str. M. Sturza, Nr. 43, cod poştal 700267
Tel./fax 0232/237545
e-mail: ctetc@yahoo.com

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE
INFORMATICIAN
LOC DE DESFĂȘURARE: Iași, str. Mihail Sturza, nr.43, Liceul Tehnologic de Electronică și
Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu”
DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR: 10 noiembrie 2020, ora 1400, la
secretariatul Liceului Tehnologic de Electronică și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu” Iași, care
vor conține:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă (revisal) care să
ateste vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar din care sa rezulte că nu are antecedente penale care să‐l facă incompatibil cu
funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţa 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;
g) curriculum vitae (europass);
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
(1) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(2) În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a
depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea.
De asemeni, din documente trebuie sa rezulte ca sunt îndeplinite următoarele condiții:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba româna, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- 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;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată 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 situației în care a intervenit reabilitarea.
- pentru funcţia de analist/informatician: absolvirea cu examen de licenţă a unei instituţii de
învăţământ superior in specialitatea informatică şi/sau cursuri postuniversitare de specializare sau
reconversie profesională in specialitatea informatică sau echivalente;
Informații suplimentare (tematica, bibliografie, fisa postului, etc) se pot obține de la avizierul
unității, de la secretariatul unității școlare în zilele lucrătoare,telefon nr 0232237545, intre orele 9 00
– 1600 si pe site-ul: www.ctetc.ro.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE ( INFORMATICIAN)
TEMATICA
• Reţele LAN , WAN, lnternet, Intranet;
• Modele de referință OSI și TCP/IP;
• Echipamente de reţea şi de comunicaţie;
• Instalări şi configurări de echipamente în reţele locale (switch-uri, routere);
• Administrare rețele;
• Securitatea rețelelor;
• Instalări, configurări staţii de lucru, imprimante;
• Calculatoare personale - arhitectură, componente, caracteristici periferice, diagnosticare defecte;
• Sisteme de operare;
• Instalare şi configurare, utilizare Microsoft Office –Word, Excel, Outlook.
BIBLIOGRAFIE
• Tanenbaum A S., Organizarea structurată a calculatoarelor
• Reţele locale de calculatoare - proiectare şi administrare - Adrian Munteanu, Valerica Greavu
Şerban -Editura Teora
• Windows 8 IES Special Edition- Michael Price, Editura In EasySteps Limited
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• Microsoft Office 2007 Ghid vizual rapid pentru Windows, Emilian Cercel, Editura Niculescu
• Windows 10 Step by Step, Joan Lambert, Microsoft Press
• Legea nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale
• Norme N.T.S.M / P.S.I. Legea 319/ 2006 cu completările şi modificările ulterioare
•

Documentaţie

de

pe

site-urile

http://portal.edu.ro/,

http://office.microsoft.com,

http://www.w3schools.com/

ETAPELE CONCURSULUI:
Toate etapele concursului se vor desfășura la sediul Liceului Tehnologic de Electronică și
Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu” din Iași, str. Mihail Sturza nr. 43, după următorul program:
1.
Depunerea dosarelor candidaților: 28.10.2020-10.11.2020, orele 9-14
2.
Selecția dosarelor: 12.11.2020
3.
Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse: 12.11.2020, ora 16
4.
Depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor: 13.11.2020, orele 13-14
5.
Afișarea rezultatelor contestațiilor: 16.11.2020, ora 16
6.
Susținerea probei scrise: 18.11.2020, ora 14,30.
7.
Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei scrise: 19.11.2020, ora 12
8.
Depunerea contestațiilor: 19.11.2020, orele 12,30-13,30
9.
Afișarea rezultatelor contestațiilor: 19.11.2020, ora 16
10.
Susţinerea probei practice: 20.11.2020, ora 14,30
11.
Afişarea rezultatelor probei practice: 23.11.2020, ora 10.
12.
Susținerea interviului: 23.11.2020, ora 14,30
13.
Afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului: 24.11.2020, ora 10.
14.
Depunerea contestațiilor: 24.11.2020, orele 11-12
15.
Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse:24.11.2020, ora 16.
16.
Afișarea rezultatelor finale: 25.11.2020, ora 16.
Candidatul este considerat „ADMIS” la proba scrisă/practică, numai în situația în care
obține cel puțin nota 5 (cinci). În caz contrar, candidatul este declarat „RESPINS”.
Toate rezultatele concursului vor fi afișate la sediul și pe site-ul Liceului Tehnologic de
Electronică și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu” Iași.

DIRECTOR,
Prof. Trandafir Ghiță
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