LICEUL DF. ARTĂ SIBIU
STR. AL. ODOBESCU, NR. 2
TEL. 0269-211458. FAX: 0269-213149
E-mail:office@licartasibiu.ro
Nr.2650/09.10.2018

ANUNŢ
în conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011, modificat şi completat de ! i <i n 1i
4
în baza aprobării Consiliului de administraţie al Liceului de Artă Sibiu din data de 04.1
¡8
Liceul de Artă Sibiu, cu sediul în Sibiu, Str. Al. Odobescu nr.2 organizează coreu:-; in t :f i instituţiei,
pentru ocuparea următorului post contractual:
Denumirea postului - INFORMATICIAN - 1 post
Statut post: - vacant
Perioada de valabilitate: perioadă nedeterminată
Condiţii generale (conform HG 286/2011, modificat prin HG 1027/2014)
- Cetăţenie română
- Cunoaşte limba română, scris şi citit
- Are vârsta minima reglementată de prevederile legale
cz>

Dosarul de înscriere va cuprinde:
- Cerere de înscriere la concurs
- Cartea de identitate în original şi copie
- Certificate de căsătorie, original şi copie (după caz)
- Curriculum vitae European
- Documente doveditoare ale studiilor absolvite, în copie şi origina!
- Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare elibt. ară c . *o mult o
lună anterioară derulării concursului, de către medical de families au i. vtă'i sânt i . abilitate, cu
menţiunea apt pentru învăţământ, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
- Cazier
- Recomandare de Ia ultimul loc de muncă
înscrierea candidaţilor se face la secretariatul liceului între orele 8-16. Data limiu de de i, icre a actelor
pentru dosarul de concurs este 07.11.2018.
Proba scrisă va avea Ioc în data de 09.11.2018 la sediul Liceului de Artă Sin u. Str. M (k obescu nr.2
Sibiu, ora 10.00
Proba practică: 09.11.2018, ora 12.00
Interviul va avea Ioc în data de 09.11.2018, ora 15.00. La proba interviu vor p ticip:. c’car candidaţii
care au obţinut cel puţin punctajul minim la proba scrisă.
Pentru fiecare probă, punctajul minim 70 puncte, punctaj maxim 100 puncte.
Punctajul final este media aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare probă

a.
3
aa<

doamnă/Stimate domnule Inspector Şcolar General,

Condiţii specifice de participare !a concurs:
- nivelul studiilor: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de ic. nţâ
- vechime în specialitatea postului constituie avantaj
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Liceul de Artă Sibiu
TEMATICA si BIBLIOGRAFIA
Concursului pentru ocuparea postului de inlo niati .
09.11.2018
TEMATICA
Administrarea reţelelor de calculatoare (Linux şi Windows servei )
Instalare şi depanare tehnică de calcul
_
,
Instalare, configurare, operare sisteme de calcul (Microsoft Office, Ope : 1 'fl ice. i .. g t nes,
Linux)
Creare şi administrare baze de date
Reţele 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 echipam ente în : f ele locale
(switch-uri, routere);
Administrare reţele; Securitatea reţelelor; Instalări, configurări staţii «A iui i , :
1 ante,
Calculatoare personale - arhitectură, componente, caracteristici periferice, diagnosticare
defecte;
Sisţem de operare Windows XP, Vista, 7, 8, 2003 Server, 2012 Serve
Instalare, configurare, utilizare Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 20 i
Servicii (aplicaţii) Internet siprotocoale la nivel de aplicaţie (mail, transfer de fiş re,
DNS,telnet etc);
Arhitectură client-server; servere şi programe client pentru serviciile t n inel:
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Reţele de comunicaţii între calculatoare - Ion Bănică
Reţele de calculatoare - depanare şi modernizare - Terry Ogletree
Reţele de calculatoare - de la cablare la interconectare - Vasile Teocscr )i
Reţele locale de calculatoare - proiectare şi administrare - Adrian Muntea
Şerban - Editura Teora
Windows 8 ES Special Edition-Michael Price, Editura In Easy Step:; ..in
Microsoft Office 2007 Gidvizua! rapid pentru Windows, Emilian Cercei,
Windows XP Profesional- Rabert Cowart, BrianKnittel- EdituraTecra
Administrarea sistemului Linux - Vicki Stanfield gi Roderick W. Smito
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