
 
 
 

 
     

DOSARELE SE DEPUN LA SEDIUL LICEULUI VASILE CONTA TÂRGU-NEAMȚ    

SERVICIUL SECRETARIAT  ÎN PERIOADA 11-24.03.2020 (ORA 16.00) 

 

 
 
PROCEDURA DE SELECȚIE 
 
a). selecţia dosarelor; 
b). probă scrisă şi probă practică; 
c). interviul. 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI  
 
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

 24.03.2020: termenul limită de depunere a dosarelor (ora 16.00); 
 01.04.2020, ora 10:00: proba scrisă; 
 01.04.2020, ora 16.00 – afișarea rezultatelor  probă scrisă; 
 01.04.2020 intre orele 16-18 depunerea contestațiilor; 
 02.04.2020 ora 12 afișarea rezultatelor după contestații; 
 03.04.2020 ora 10 proba practică; 
 03.04.2020 ora 16 afișarea rezultatelor proba practică; 
 06.04.2020 ora 10 proba interviu; 
 06.04.2020 ora 16 afișarea rezultatelor proba interviu; 
 06.04.2020 ora 18 rezultat final concurs.  

 

Relaţii suplimentare la sediul: Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamț 

telefon: 0233791228, fax: 0233790701, E-mail: liceulvasileconta@yahoo.ro 
 

Director, 

Prof. Cojocariu Karina-Ingrid 

 

mailto:liceulvasileconta@yahoo.ro


 
 
 

 
 
 
 
 
 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 
 
 

1. Cerere de înscriere; 
2. Copia actului de identitate; 
3. Copii ale actelor de studii (diploma de 10 clase, diplomă bacalaureat, 
atestate); 
4. Copia certificatului de naştere; 
5. Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul); 
6. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul); 
7. Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL; 
8. Cazier judiciar; 
9. Adeverinta de integritate comportamentală 
10. Adeverință care să ateste starea de sănătate (de la medicul de familie); 
11. Recomandare de la ultimul loc de muncă; 
12. Curriculum vitae – model European însoţit de documente justificative. 
 
 
Copiile solicitate vor fi însoţite de documentele în original pentru 
conformitate cu originalul 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
CONCURS INFORMATICIAN STUDII SUPERIOARE: 

 
 

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; 
lnstalări şi configurări de echipamente în Reţele locale (switch-uri, routere); 
Administrare rețele; 
Securitatea reţeIeIor; 
lnstalări, configurări staţii de lucru, imprimante; 
Calculatoare personale - arhitectură, componente, caracteristici periferice, diagnosticare defecte; 
Sisţem de operare Windows XP, Vista, 7, 8, 2003 Server, 2012 Server; 
Instalare şi configurare, utilizare Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2015,  
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 lnternet; 
Administrare sistem Linux. 
Utilizare Sistemului Informatic Integrat al Invățământului din România;   
  
 
BIBLIOGRAFIA 
 
 
Reţele de comunicatii 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, Brian Knittel- 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; 
 

 


http://www.redhat.com,
http://www.tldp.org


 
 
 





 

 
 
 

CONCURS POST ÎNGRIJITOR 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
 
 
 
 
 

1. Legea sănătătii si securităţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele de aplicare aprobateprin 
H.G. nr. 1425/2006 

2. Legea  ISU nr.307/2006 , Capitolul II, Sectiunea 1 si Sectiunea 6. 
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile 

şi instituţiile publice-Cap. 2 Norme generale de conduită profesională a personalului 
contractual. 

4. Regulamentul de  organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar-
Titlul IV-Personalul unităţii de învăţământ. 

5. Ordinul 163/2007-privind aprobarea Normelor de apărare impotriva incendiilor. 
6. Cărţi de specialitate  în domeniul : tâmplărie , mecanică, instalaţii electrice , termice , 

sanitare . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

CONCURS POST ADMINISTRATOR PATRIMONIU STUDII SUPERIOARE 
 

 

 

TEMATICĂ 
 

1. Organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, personalul unităţilor de învăţământ, 

răspunderea disciplinară a personalului; 

2. Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar  şi nedidactic compartimentul 

administrativ-organizare şi responsabilităţi; 

3. Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii; 

4. Atribuţiile principale ale gestionarului, condiţii privind angajarea gestionarilor, răspunderea penală şi 

civilă a gestionarului; 

5. Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar+contabile; 

6. Norme specifice de utilizare a documentelor a documentelor financiar-contabile; 

7. Elemente obligatorii pe care trebuie să le conţină documentele financiar-contabile; 

8. Modul de realizare a achiziţiilor publice, proceduri de atribuire a contractelor  de achiziţie publică; 

9. Obligaţiile angajatorilor, obligaţiile lucrătorilor  privind securitatea şi sănătatea în muncă; 

10. Evenimente(comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor privind securitatea şi 

sănătatea în muncă); 

11. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă(conf. Codului Muncii); 

12. Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii; 

13. Dispoziţii generale, obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor; 

14. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 
 

1. Legea nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Ordin M.E.N. nr.5079/2016, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ  preuniversitar , cu modificările şi completările ulterioare; 

3. HOTĂRÂREA  Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie public/acordului-cadru din Legea 

nr.98/2016; 

4. LEGEA nr. 22/1969, modificată şi completată prin Legea 54/1994, privind angajarea gestionarilor, 

constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, 

autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. LEGEA nr.53/2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Hotărârea Guvernului nr.1425 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 

9. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

11. Ordin Administraţie  Publică nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice; 

12. Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; 

13. Ordinul M.F.P. nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

14. Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organiyarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natură activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 

 



 
 
 

 
 
 

 


