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Anunț concurs pentru posturi contractuale: 

INFORMATICIAN,MUNCITOR DE INTRETINERE SI INGRIJITOR 

 

LICEUL TEHNOLOGIC “VASILE SAV” ROMAN , cu sediul în 

ROMAN , strada B-dul Republicii nr. 46 ,  județul NEAMT , organizează 

concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, aprobate prin 

H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014. 

 

 Denumirea postului: INFORMATICIAN - post vacant , contractual, pe 

perioadă nedeterminată . 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

-nivelul studiilor: Superioare in domeniul INFORMATICA . 

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani . 

 

 Denumirea postului: MUNCITOR DE INTRETINERE - post vacant , 

contractual, pe perioadă nedeterminată . 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

-nivelul studiilor:  liceale .  

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 3 ani . 

 

 Denumirea postului: INGRIJITOR - post vacant , contractual, pe 

perioadă nedeterminată . 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

-nivelul studiilor: studii generale/medii .  

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 3 ani . 

 

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 

- proba scrisă  în data de  7.11.2019 , ora 10.00, la sediul  instituției.              

- proba practică în data de  8.11.2019 , ora 8.00, la sediul  instituției.   

- proba interviu în data de  8.11.2019 , ora  12.00, la sediul  instituției.   

 

Perioada de depunere a dosarelor este 16-29 octombrie 2019.  

Verificarea si selectia dosarelor se face in perioada 30 octombrie-1 noiembrie . 

Date contact: Secretariat – Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman , telefon 

0233744786 . 

 
 

 

Semnatura si ștampila 
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                                      DOSARUL DE CONCURS 

 

 

              Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta până la data de 29 

octombrie 2019 , ora 15.00  la secretariatul unităţii de învăţământ, un dosar care va 

conţine următoarele documente : 

 

 cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii; 

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; 

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care      

atestă efectuarea unor specializări; 

 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; 

 cazierul  judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente 

     penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care      candidează 

 adeverinţă medicală care să ateste starea de sanatate eliberată de către      

medicul de familie 

 curriculum vitae. 
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Condiţii generale de inscriere la concurs : 

 

a ) să aiba cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

 b)să cunoască  limba română, scris şi vorbit; 

 c)să aiba vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d)să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

 e)cu 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 şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

 g)nu fi fost condamnat/ă 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 i-ar 

face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei 

contractuale : 

 

 Pentru postul de informatician sunt: 

 

Studii superioare in domeniul informatica ; 

vechime : 5 ani  in domeniul studiilor ; 
 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. 

 

 Pentru postul de muncitor calificat I sunt: 

 studii : Liceul / Scoala profesionala avand calificarea in domeniu  

 vechime : peste 3 ani vechime in meserie. 

 abilităţi de relaţionare- comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ; 

 abilităţi de muncă în echipă; 

 disponibilitate de program flexibil; 

 răspunde de inventarul încredinţat; 

 să ştie să folosească aparaturile electrice, electronice şi electrocasnice; 

 efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere, în limita capacităţii sale fizice şi 

intelectuale şi a programului de lucru; 

 cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă; 

 cunoştinţe în domeniul Securităţii în muncă şi PSI; 

 

 Pentru postul de îngrijitor I sunt: 

- Studii: Scoala profesionala sau 10 clase  

- Cunoştinţe generale privind:  
 tipuri de operaţii de curăţire, suprafeţe de curăţat, spaţii de curăţat;  

 tipuri de scule şi utilaje cu acţionare manuală;  

 modalităţi de îndepărtare a murdăriei, materiale şi produse de curăţat. 
 abilităţi de muncă în echipă; 

 disponibilitate de program flexibil; 
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 răspunde de inventarul încredinţat; 

 ştie să folosească aparaturile electrice, electronice şi electrocasnice; 

 efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere, în limita capacităţii sale fizice 

şi intelectuale şi a programului de lucru; 

 cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă; 

 cunoştinţe în domeniul Securităţii în muncă şi PSI; 
 

 

TEMATICA pentru concursul de INFORMATICIAN 
 

 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 Vista, 7, 8, 2008 Server, 2012 Server; 

 Instalare şi configurare; 

 Microsoft Office  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. 
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