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Anunţ pentru ocuparea postului de Inginer de sistem

Concurs ocupare post Inginer de sistem
Liceul Sanitar Antim Ivireanu, Rm.Vâlcea, str. Republicii nr.19, Rm.Vâlcea organizează
concurs în data de 26 aprilie 2017, ora 09°° , pentru ocuparea postului de: Inginer de sistem,
normă întreagă, 1 post IA, pe perioada nedeterminată.
Cerinţe, competente si abilităţi cerute candidaţilor - specifice postului:
1. absolvenţi cu diploma de licenţă ai unei instituţii de învăţământ superior, profil
informatică;
2. experienţă de minim 5 ani pe post de inginer de sistem;
3. cunoaşterea standardelor şi a bibliografiei de specialitate aferente domeniului;
4. abilităţi de lucru în echipă;
5. abilităţi de comunicare şi relaţii publice;
Condiţiile de participare:
> are cetăţenie romana;
> cunoaşte limba romana scris si vorbit;
> are varsta minima reglementata de prevederile legale pentru postul vizat;
> îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs, respectiv Inginer de sistem IA;
> nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infracţiuni contra umanitatii, contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedica
imfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savarsite cu
intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situatiei in care a
intervenit reabilitarea;
> are o stare de sanatate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverinţei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate.
în termen de 10 zile de la anunţarea concursului, candidaţii îşi vor depune dosarele la
secretariatul unităţii şcolare.
Dosarul pentru concurs
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine
următoarele documente:
1. Cerere de inscriere la concurs adresata conducătorului institutiei de învăţământ
organizatoare;

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
3. Copie certificat de naştere;
4. Copie certificat de căsătorie;
5. Copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta indeplinirea condiţiilor
specifice;
6. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţa care ateste
vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
7. Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-1
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
8. Adeverinţa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare postului eliberata cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau
de către unitatile sanitare abilitate;
9. Curriculum vitae;
10. Alte documente relevante pentru desfasurarea concursului;
Concursul va consta în următoarele probe:
Pentru a putea fi declarat admis, candidatul trebuie să obţină minim 50 de puncte la fiecare
din probele: probă scrisă, probă practică, interviu. Va fi selectat candidatul care a obţinut minim
50 de puncte la toate probele de concurs, în ordinea descrescătoare a punctajelor.
• proba scrisă - maxim 100 puncte;
• proba practică (cunoştinţe de calculator) - maxim 100 puncte;
• interviu - maxim 100 puncte.
Punctajul final se va calcula după cum urmează: (P.S. + P.P. +1.)/3
Bibliografie de concurs de ocupare a postului de Inginer de sistem:
•

Reţele de comunicaţii între calculatoare - Ion Bănică

•

Reţele de calculatoare - depanare şi modernizare - Terry Ogletree

•

Reţele de calculatoare - de la cablare la interconectare - VasileTeodor
Dădârlat

•

Reţele locale de calculatoare - proiectare şi administrare - Adrian Munteanu,
Valerica Greavu Şerban - EdituraTeora

•

Windows 8

IES Special Edition- Michael Price, Editura In Easy Steps

Limited
•
•

Microsoft Office 2007 Ghid vizual rapid pentru Windows, Emilian CercelEditura Niculescu
Windows XP Profesional - Rabert Cowart, Brian Knittel- EdituraTeora

• Administrarea sistemului Linux - Vicki Stanfield şi Roderick W. Smith
• Documentaţia de pe site- urile http : //www.redhat.com, http: //www.tldp.org
• Administrarea sistemului UNIX - Joan &Wiiliam Ray;
• Utilizare SIIIR - https://siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri
• Manuale utilizare Windows Vista şi Microsoft Office 2007 pentru uz şcolar, Microsoft ,

septembrie 2008
• Manuale de pregătire ECDL - Permisul european de conducere a computerului - Editura
Euroaptitudini - Ediţiile 2011 - 7 volume
• Manuale de pregătire ECDL - Permisul european de conducere a computerului Windows
8 - Editura Euroaptitudini

Tematica de concurs de ocupare a postului de Inginer de sistem:
•

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,
routere);
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, 10, 2003 Server, 2012 Server;

•

Instalare şi configurare, utilizare Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016;

•

Instalare şi configurare sistem de operare Linux;

•

Servicii (aplicaţii) Internet şi protocoale la nivel de aplicaţie (e-mail, World
Wide web, transfer de fişiere, DNS, telnet etc);

•

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

• Utilizare SIIIR -

https://siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri

• Administrare sistem UNIX şi Linux.
Concursul va avea loc după cum urmează :
> în perioada 03.04.2017 - 14.04.2017 - depunerea dosarelor la sediul Liceului Sanitar
Antim Ivireanu, din Rm.Valcea, str.Republicii nr. 19;
> în data de 20.04.2017, ora 1200 - afişarea candidaţilor admişi penrtu susţinerea
concursului in urma selecţiei dosarelor depuse - la sediul Liceului Sanitar Antim
Ivireanu, din Rm. Valcea, str. Republicii nr. 19;
> în data de 26.04.2017, ora 09°° - II 0 0 - proba scrisă - la sediul Liceului Sanitar
Antim Ivireanu , din Rm. Valcea, str. Republicii nr. 19;
> în data de 26.04.2017, ora 1400 - afişare rezultatelor la proba scrisă - la sediul
Liceului Sanitar Antim Ivireanu, din Rm. Valcea, str. Republicii nr. 19
> in data de 26.04.2017, ora 1500 - proba practică si interviul - la sediul Liceului
Sanitar Antim Ivireanu, din Rm.Valcea, str. Republicii nr. 19;
> in data de 26.04.2017, ora 1930 - afişare rezultate proba practică si interviul - la
sediul Liceului Sanitar Antim Ivireanu, din Rm. Valcea, str. Republicii nr. 19;

>

in data de 26.04.2017, ora 20°° - afişare rezultatelor concurs - la sediul Liceului
Sanitar Antim Ivireanu, din Rm. Valcea, str. Republicii nr. 19;
> in data de 27.04.2017, ora 08°°-l l 0 0 - depunerea contestatiilor - la sediul Liceului
Sanitar Antim Ivireanu, din Rm. Valcea, str. Republicii nr. 19;
> in data de 27.04.2017, ora 1300 - afişarea rezultatelor la contestatiile depuse la
concursul sustinut - la sediul Liceului Sanitar Antim Ivireanu, din Rm. Valcea, str.
Republicii nr. 19;
> in data de 27.04.2017, ora 1400 - afişarea rezultatelor finale ale concursului - la
sediul Liceului Sanitar Antim Ivireanu, din Rm. Valcea, str. Republicii nr. 19;

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul şcolii, telefon 0350.414.833, între orele
09 -16 , persoană de contact secretar şef Barangă Ramona.
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