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Nr 2687/28.07.2017

ANUNȚ
COLEGIUL NAȚIONAL “NICOLAE TITULESCU” ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE
PROMOVARE ÎN GRAD/TREAPTă PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ
A PERSONALULUI CONTRACTUAL ANGAJAT CU CONTRACT INDIVIDUAL
DE MUNCĂ PE DURATĂ NELIMITATĂ - în data de 31.08.2017, ora 09:00 la
sediul unității, pentru următoarele posturi:
-un post informatician gradul II S în informatician gradul I S;
-un post laborant gradul I S în laborant gradul IA S;
-trei posturi muncitor II G în trei posturi de muncitor I G;
(un muncitor de intreținere si doi paznici/fochiști).
Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul unității.

Bibliografie informatician
1.Manuale acreditate ECDL-Permisul European de Conducere a Computerului (Utilizarea
computerului-Windows 7/8, Instrumente on-line, Editare de text-Word, Prezentari-PowerPoint,
Calcul tabelar-Excel, Baze de date-Access, IT Security, Image Editing) – Casa de editură
Euroaptitudini;
2.Rețele de comunicații între calculatoare – Ion Bănică;
3.Rețele de calculatoare – depanare și modernizare – Terry Ogletree;
4. Rețele de calculatoare – de la cablare la interconectare – Vasile Teodor Dădârlat;
5. Rețele locale de calculatoare – proiectare și administrare – Adrian Munteanu,Valerica
Greavu Șerban – Editura Teora;
6. Windows 8 IES Special Edition – Michael Price, Editura I Easy Steps Limited;
7. Microsoft Office 2007, Gid vizual rapid pentru windows, Emilian Cercel, Editura Niculescu;
8. Windows XP Profesional – Robert Cowart, Brian Knittel – Editura Teora;
9. Legea 1/2011- Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
10. OUG 21/2012 - privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale;
11. Curs Administrator rețele - Nicolae Istrate.
Tematică informatician
1.Sistem de operare Windows XP, Vista, 7, 8, 2008 Server, 2012 Server;
2.Instalare și configurare sistem de operare;
3.Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2013;
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4.Rețele de comunicații LAN, WAN, Internet, intranet;
5.Modelul de referință OSI și TCP/IP;
6.Arhitecturi, protocoale – Microsoft, Netware, TCP/IP;
7.Echipamente de rețea și de comunicație;
8.Instalări și configurări de echipamente în rețele locale structurate (switch-uri);
9.Administrare rețele;
10.Securitatea rețelelor;
11.Instalări, configurări stații de lucru, imprimante;
12.Calculatoare personale – arhitectură, component, caracteristici periferice, diagnosticare
defecte;
13.Instalare și configurare system de operare Linux;
14.Administrare și întreținere pagină web;
15.Servicii (aplicații) Internet și protocoale la nivel de aplicație (mail, World Wide Web;
transfer de fișiere, DNS, telnet etc);
16.Organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar.

Bibliografie laborant
1. Legea 360 din 2.09.2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice modificat
cu Legea nr.263/2005, Legea 254/2011.
2. Norme N.T.S.M / P.S.I. Legea 319/ 2006 cu completările şi modificările ulterioare.
3. Programele şcolare pentru activitatea de laborator fizică, chimie, biologie.
Tematică laborant
1. Teoria proteolitica a acizilor si bazelor;
2. Tipuri de reactii chimice organice;
3. Aparate si ustensile de laborator utilizate in cadrul laboratorului de fizica-chimie;
4. Prevenirea accidentelor in laboratoarele scolare;
5. Manuale școlare clasele IX-XII pentru fizică, chimie, biologie.

Muncitor de întreținere
Bibliografie
- Legea sănătătii si securităţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele de aplicare aprobate prin H.G.
nr. 1425/2006.
- Legea ISU nr. 307/2006 , Capitolul II, Sectiunea 1 si Sectiunea 6.
- 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.
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar - Titlul IV Personalul unităţii de învăţământ.
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Ordinul 163/2007-privind aprobarea Normelor de apărare impotriva incendiilor.
Cărţi de specialitate în domeniul: tâmplărie , mecanică, termice , sanitare, construcții.

Tematică
- Cunoștințe de bază și de specialitate în domeniile prevăzute în fișa postului: tâmplărie,
mecanică, termice, sanitare, construcții;
- Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;
- Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;
- Norme de apărare impotriva incendiilor;
- Obligaţiile muncitorului de întreținere în timpul serviciului.
Fochist/ paznic
1. Bibliografie
Fochist
- Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006 și Normele de aplicare a acestora aprobate
prin HG nr.1425/2006.
- Legea nr.53/2003, republicată, – CodulMuncii, cu modificările și completările ulterioare.
- Prescripţia Tehnică ISCIR PT C9 – 2010 - Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă
presiune.
- Prescripţia Tehnică ISCIR PT C4 – 2010 - Recipientemetalice stabile sub presiune.
- Prescripţia Tehnică ISCIR PT C7 - 2010 - Dispozitive de siguranţă.
- Călăuza fochistului - Editura Tehnică 1978.
- Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă în centralele termice.
- LEGEA NR.333/8.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
cu modificările şi completările ulterioare.
Paznic
- LEGEA NR. 333/8.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor cu modificărileşi completările ulterioare;
- LEGEA NR. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- LEGEA 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
- OMEN nr. 5115/15.12.2014 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar;
- Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar
nr.1483 din 13.11.2014;
- LEGEA 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice.
2. Tematică
Fochist
- Cazane de apă caldă - părţile componente principale.
- Manevre pentru oprirea cazanului din funcţiune.
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Pregătirea cazanelor pentru punerea în funcţiune, punerea în funcţiune (probe).
Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă în centralele termice.
Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.
Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.

Paznic
- Scopul activităţii de pază;
- Documente in baza cărora se realizează activitatea de pază;
- Condiţiile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească personalul de pază;
- Atribuţiile personalului de pază;
- Obligaţiile personalului de pază în timpul serviciului;
- Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.
Dosarul de concurs
Pentru inscrierea la examenul de promovare candidații vor prezenta un dosar de examen care va
conține următoarele documente:
a) Cerere de înscriere la examen adresată conducătorului instituției publice;
b) Adeverință eliberată ăn vederea atestării vechimii în gradul profesional sau în treapta
profesională din care se promovează;
c)adeverință cu calificativele din ultimii trei ani;
d) copii după actele de studii.

Director
Victoria VOICU

