
ANUNŢ 
 
 
 

COLEGIUL NAŢIONAL „IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU” cu sediul în localitatea 
TÂRGOVIŞTE, str. CALEA DOMNEASCĂ, nr. 235, judeţul DÂMBOVIŢA organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de INFORMATICIAN – 1 normă, perioadă 
nedeterminată. 

 
Condiţii generale:  

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;  
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
d) are capacitate deplină de exerciţiu;  
e) 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;  
f) îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de inginer, economist;  
g) 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 situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  
 

Condiţii specifice: 
• Studii superioare de specialitate; 
• Vechime în specialitatea studiilor – nu se solicită 

 
Concursul cuprinde următoarele probe: 

- Probă scrisă  
- Probă practică  
- Interviu 

 
Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:  
a) cerere de înscriere la concurs adresata directorului colegiului;  
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;  
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;  
d) copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice; 
e) copia carnetului de munca, conformă cu originalul, raport salariat din REVISAL, sau, dupa caz, o 
adeverinta care sa ateste vechimea în muncă şi /sau în specialitate;  
f) cazierul judiciar care să ateste că nu are antecedente penale;  
g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni 
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare 
abilitate;  
h) curriculum vitae;  
 
 
Notă: Actele depuse la dosarul de înscriere, în copie, vor fi prezentate şi în original, în vederea 
verificării. 

 
 
 
 
 



Nr. 
crt. 

Grafic concurs Data 

1.  Publicarea anunțului în Monitorul Oficial  22.04.2021 
2.  Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul unităţii 22.04.2021 – 12.05.2021,  

între orele 9,00-12,00 
3.  Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere 13.05.2021, ora 8,30 
4.  Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei 

dosarelor de înscriere 
13.05.2021 
între orele 9,00-12,00 

5.  Afişarea rezultatelor finale obţinute la selecţia dosarelor 14.05.2021 
6.  Proba scrisă 20.05.2021, ora 9,00 
7.  Afişarea rezultatelor 20.05.2021, ora 15,00 
8.  Depunerea contestaţiilor 21.05.2021,  

între orele 9,00-12,00 
9.  Afişarea rezultatelor finale la proba scrisă 21.05.2021 
10.  Probă practică 24.05.2021, ora 9,00 
11.  Afişarea rezultatelor 24.05.2021, ora 15,00 
12.  Depunerea contestaţiilor 25.05.2021,  

între orele 9,00-12,00 
13.  Afişarea rezultatelor finale la proba practică 26.05.2021 
14.  Interviu 27.05.2021, ora 9,00 
15.  Afişarea rezultatelor 27.05.2021, ora 15,00 
16.  Depunerea contestaţiilor 28.05.2021,  

între orele 9,00-12,00 
17.  Afişarea rezultatelor finale la interviu 28.05.2021 
18.  Afişarea rezultatelor finale 28.05.2021 
 

Concursul se va desfăşura conform prevederilor HG nr. 286/23.03.2011 Regulamentul – cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
Probele de concurs se vor susține în incinta COLEGIULUI NAŢIONAL „IENACHIŢĂ 

VĂCĂRESCU” TÂRGOVIŞTE. 
 
Înainte de începerea fiecărei probe se face apelul nominal al candidaților. Verificarea identității 

candidaților se face pe baza cărții de identitate, cărții electronice de identitate, cărții provizorii de 
identitate sau a buletinului de identitate. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal 
sau care nu pot face dovada identității prin prezentarea cărții de identitate, cărții electronice de 
identitate, cărții provizorii de identitate sau a buletinului de identitate sunt considerați absenți. 

 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare 

de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul COLEGIULUI 
NAŢIONAL „IENACHIŢĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIŞTE.    

Relaţii suplimentare la sediul COLEGIULUI NAŢIONAL „IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU”  
TÂRGOVIŞTE, telefon/fax: 0245.210966, e-mail: secretariat.ienachita@gmail.com. 
 
 

Director, 
Prof. Pîrvulescu Dana-Codruţa 

 
 



TEMATICĂ 
 Reţele LAN, WAN, lnternet, 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 (switch-uri, routere); 

 Administrare rețele; 

 Securitatea reţelelor; 

 lnstalări, configurări staţii de lucru, imprimante; 

 Calculatoare personale - arhitectură, componente, caracteristici periferice, diagnosticare 
defecte; 

 Sisţem de operare Windows XP, Vista, 7, 8, 10 

 Instalare şi configurare,utilizare Microsoft Office 2007, 2010, 2015, 2016, 2019 

 Instalare şi configurare sistem de operare Linux; 

 Servicii (aplicaţii) lnternet și protocoale la nivel de aplicaţie (mail, transfer de fişiere, DNS, 
telnet etc); 

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

 Administrare sistem Linux. 

 
BIBLIOGRAFIE 

 Reţele de comunicații între calculatoare - Ion Bănică 

 Reţele de calculatoare – depanare şi modernizare - Terry Ogletree 

 Reţele de calculatoare - de la cablare la interconectare – Vasile Teodor Dădârlat 

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

 Windows 8  IES Special Edition- Michael Price, Editura ln Easy Steps Limited 

 Microsoft Office 2007 Gidvizual rapid pentru Windows, Emilian Cercel, Editura Niculescu 

 Windows XP Profesional- Rabert Cowart, BrianKnittel- EdituraTeora 

 Administrarea sistemului Linux - Vicki Stanfield gi Roderick W. Smith 

 Documentaţia de pe site- urilehttp : //www.redhat.com, http : //www.tldp.org 

 Administrarea sistemului UNIX - Joan &Wiiliam Ray; 

 Windows 7, 8, 10 – orice sursă de informare 

 Microsoft Office- 2007, 2010, 2013, 2016, 2019- orice sursă de informare 

 


