CASA CORPULUI DIDACTIC GALAŢI
Organizează concursul pentru ocuparea unui post vacant de informatician, care va avea
loc în data de 23 decembrie 2013, ora 9.00, la sediul C.C.D.
1. Condiții generale pentru participarea la concurs:








au cetățenie română, cetățenia altor state member ale UE sau a statelor aparținând Spațiului
Economic European și domiciliul în România;
cunosc limba română scris și vorbit;
au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
au capacitate deplină de exercițiu;
au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
îndeplinesc condițiile de studii și vechime sau alte condiții specifice potrivit postului scos la
concurs;
nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni.
2. Condiții specifice pentru participarea la concurs:





Studii superioare în domeniul informatic sau al tehnologiei informației;
Permisul de conducere categoria B poate constitui un avantaj;
Certificat de inspector resurse umane poate constitui un avantaj.
3. Cerințe specifice postului:



Competențe în depanarea și întreținerea hardware și software a calculatoarelor și
echipamentelor periferice
Competențe în administrarea rețelelor de calculatoare,
Competențe de operare a datelor și de instalare și utiliyarea sistemelor de operare și a
softurilor educaționale;
Tehnoredactarea cataloagelor cu oferte de programe formare continuă;
Crearea şi utilizarea de soft educaţional;
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Coordonarea operaţiunilor implicate de redactarea, editarea şi multiplicarea oricăror
publicaţii ale casei corpului didactic;
Organizarea de cursuri de iniţiere în utilizarea computerului;
Realizarea bazelor de date cu resurse umane, programe, activităţi şi alte informaţii de interes
pentru casa corpului didactic;
Realizarea de demonstraţii multimedia;
Organizarea şi coordonarea activităţii de formare continuă pentru informaticienii din
sistemul de învăţământ;
Crearea şi administrarea site-ului casei corpului didactic;
TIPUL PROBELOR DE CONCURS
Selectarea dosarelor de înscriere;
Proba scrisă și proba practică;
Interviu.
DOSARUL DE CONCURS

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta până pe 16 decembrie 2013 ora 16,00 la
secretariatul unității un dosar care va conține următoarele documente:
 Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și a altor acte care atestă
efectuarea unor specializări;
 Copie carnetul de muncă, conform cu originalul sau după caz o adeverință care să
ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de
către medicul de familie;
 Curriculum vitae;
 Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Director,
Prof. Laurențiu ICHIM
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TEMATICA
















Rețele de comunicare LAN, WAN, Internet, Intranet;
Modelul de referință OSI și TCP/IP,
Arhitecturi, protocoale – Microsoft, Netware, TCP/IP;
Echipamente de rețea și de comunicare;
Insatalări și configurări de echipamente în rețele locale structurate (switch-uri);
Administrarea rețelei;
Securitatea rețelelor;
Instalări, configurări stații de lucru, imprimante;
Calculatoare personale – arhitectură, componente, caracteristici periferice,
diagnosticare defecte;
Sistem de operare Widows XP, Vista 7,8, 2008 Server, 2012 Server;
Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2013
Instalare și configurarea sistem de operare Linux;
Servicii (aplicații) Internet și protocoale la nivel de aplicațiie (mail, World Wide Web,
transfer de fișiere, DNS, telnet, etc);
Arhitectură client-server, servere și programe client pentru servicii Internet;
Administrare sistem UNIX și Linux.
BIBLIOGRAFIA












Rețele de comunicații calculatoare - lon Bănică
Rețele de calculatoare - depanare și modernizare - Terry Ogletree
Rețele de calculatoare - de la cablare la interconectare - Vasile Teador Dădârlat
Rețele locale de calculatoare - proiectare Sei administrare - Adrian Munteanu, Valerica
Greavu Șerban -Editura Teora
Windows 8 IES Special Editian- Michael Price, Editura ln Easy Steps Limited
Microsoft Office 2007 Gid vizual rapid pentru windows, Emilian Cercel, Editura
Niculescu
Windows XP Profesional- Robert Cowart, BrianKnittel- Editura Teora
Administrarea sistemului Linux - Vicki Stanfield și Roderick W. Smith
Documentalia de pe site-urile http://www.redhat.com, http://www.tldp.org
Administrarea sistemului UNIX - Joan &William Ray;

Relații referitoare la organizarea concursului sau la condițiile de participare – la conducerea
Casei Corpului Didactic Galați

Director,
Prof. Laurențiu ICHIM
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Inregistrat
la Casa Corpului Didactic Galati
nr. ..................../....................... 2013

Anexa 1

Domnule Director,

Subsemnatul(a)_____________________________________________născut(ă)
de_______________________________,

legitimat(ă)

cu

seria______nr._________,CNP____________________________,
localitatea_________________,
ap._________,

strada_____________________

judeţul_______________________,

mobil______________________,
al(a)_____________________

cu

domiciliul
nr______,

la

data

B.I./C.I.,
stabil

în

bloc______,

telefon___________________________,

e-mail______________________,
Facultatea__________________________,

absolvent(ă)
specializarea

______________________, cu durată de_________ani (zi, seral, f.f.), promoţia___________,
având la 16.12.2013 o vechime efectivă de _______ani, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la
concursul pentru ocuparea postului de informatician la CCD care va avea loc pe data de 23
decembrie 2013.

Semnătura:

Data:
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