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A N U N Ţ
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE
ANALIST, PROGRAMATOR, INGINER SISTEM

PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

Liceul Teologic Baptist, cu sediul în localitatea Timișoara, str. Ady Endre,
nr.20, județul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea unui post
vacant de:

Analist, programator, inginer sistem pe perioadă nedeterminată,
1 post, studii superioare.

Vechimea în muncă nu constituie condiție eliminatorie.

Concursul se va desfășura la sediul unității din Timișoara, str. Ady Endre,
nr.20, județul Timiș, în datele:
3.04.2019/(proba scrisă), interval orar 10.00-12.00,
8.04.2019 (proba practică), interval orar 10.00-12.00 și
11.04.2019 (interviu), interval orar 10.00-12.00.

Înscrierile se fac la sediul instituției, serviciul secretariat, în perioada
15.03.2019-29.03.2019, ora 12.00 (în zilele lucrătoare).

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de
concurs: Pană Olimpia Iozefina, telefon: 0256/208601,
e-mail: office@ltbtm.ro.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Liceului Teologic Baptist –
serviciul secretariat.

DIRECTOR

prof. Ilie DĂNUȚ
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DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE

1. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului unității de învățământ (se completează la secretariat);
2. Copie carte de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz.
3. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări, copiile
actelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice solicitate de unitatea de învățământ;
4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau după caz adeverințe care să ateste vechimea în muncă
și/sau în specialitatea studiilor;
5. Declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care
candidează. (delarația se completează la secretariat);
6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverința
va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătății;
7. Curriculum vitae.

Actele prevăzute la punctele 2,3 și 4 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu
acestea.

Condiții necesare ocupării postului vacant de analist, programator, inginer sistem (cf. legii):
a) Are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în România;
b) Cunoaşte limba română, scris, citit și 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) Indeplinește condițiile de studii și alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) Să nu fi suferit vreo condamnare definitivă 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.

Condiții specifice postului:
a) Studii: absolvent cu diplomă a unei instituții de învățământ superior, de profil;
b) Abilități avansate de operare PC în Microsoft Office;
c) Competenţe în administrarea reţelelor de calculatoare;
d) Întreţinerea şi administarea reţelei de INTERNET a şcolii
e) Competenţe în depanarea şi întreţinerea hardware şi software a calculatoarelor şi a echipamentelor periferice;
f) Competenţe de operare a datelor şi de instalare şi utilizare a sistemelor de operare şi a softurilor educaţionale ;
g) Cunoştinţe de utilizare a softului specific activităţii în şcoli: SIIIR, platformă ARACIP etc.
h) Gestionarea documentelor, înregistrarea şi prelucrarea informatică, periodic, a datelor, în programul SIIIR.
i) Disponibilitate pentru program flexibil, atunci când situația o impune.

Concursul constă in :
a) Selecţia dosarelor;
b) Proba scrisă ;
c) Proba practică;
d) Interviu.

Probele se desfășoară la sediul școlii.
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TEMATICA CONCURSULUI

a) PC – utilizare, depanare, întreținere
- calculatoare – arhitectură, component, caracteristici periferice, diagnosticare, defecte,
depanare;
- instalarea și configurarea stațiilor de lucru: sisteme de operare, driver, aplicații;
- instalarea și configurarea echipamentelor periferice: imprimante, scanare etc.;
- cunoștințe avansate de operare MS Office();

b) Rețele de calculatoare
- rețele de calculatoare: topologii, medii de operare, driver, aplicații;
- cunoștințe avansate despre echipamente de rețea (configurare switch, acces point, router
wirelwss);
- configurare și administrare rețelei LAN;
- cunoștințe generale de Active Directory.

c) Baze de date și programare
- cunoștințe avansate despre lucrul cu baze de date;
- cunoștințe avansate privind analiza, proiectarea și implementarea aplicațiilor de baze de date
folosind limbajul de programare PHP;
- proiectarea / întreținerea paginii web PHP, HTML, CSS, Java Script;
- cunoștințe generale privind instalarea , configurarea și administrarea unui server MySQL;
- cunoștințe avansate privind analiza, proiectarea și administrarea bazelor de date MS Access;

d) Cunoașterea Metodologiilor programelor și platformelor educaționale EduSal, ReviSal, SIIIR,
Evaluarea Natională, Admitere liceu, altele specifice.

e) Actualizarea site-urilor administrate.

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a postului de Analist. Programator. Inginer sistem:

1. Reţele de comunicatii între calculatoare – Ion Bănică
2. Reţele de calculatoare – depanare şi modernizare – Terry Ogletree
3. Reţele de calculatoare – de la cablare la interconectare – Vasile Teodor Dădârlat
4. Reţele locale de calculatoare – proiectare şi administrare – Adrian Munteanu, Valerica Greavu

Şerban –EdituraTeora
5. Microsoft Office 2007 Ghid vizual rapid pentru Windows, Emilian Cercel, Editura Niculescu
6. Windows XP Profesional- Rabert Cowart, BrianKnittel- Editura Teora
7. Documentația de pe site-urile: http://www.redhat.com, http://www.debian.org
8. Tanenbaum A S., Organizarea structurată a calculatoarelor
9. Tanenbaum A S., Rețele de calculatoare
10. http://www.itlearning.ro/
11. Documentație de pe site-urile http://portal.edu.ro/ , http://office.microsoft.com,

http://www.w3schools.com/
12. Documentatie SIIIR - https://www.siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri

DIRECTOR,

prof. Ilie DĂNUȚ
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N.I. _______/________________

FIŞA POSTULUI
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
(ANALIST. PROGRAMATOR. INGINER SISTEM)

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul
contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul ………,
se încheie astăzi, ………….….., prezenta fişă a postului:
POSTUL: Analist. Programator. Inginer sistem
COMPARTIMENTUL: Personal didactic auxiliar

Numele şi prenumele: …………………………..…………………..
Specialitatea: ……………………………………..…………………
Decizia de numire: ……………………………….…………………
Încadrarea: ………………………………….……………………....

Cerinţe:
- studii superioare cu diplomă de absolvire
- studii specifice postului ………………………………………….
- vechime ………………………………

Relaţii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ, cu responsabilii de
arii curriculare si responsabilii de comisii
- de reprezentare a unităţii şcolare.

COMPETENȚE
- în depanarea și întreținerea hardware și software a calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
- în administrarea rețelelor de calculatoare;
- de operare a datelor și de instalare și utilizare a sistemelor de operare și a softurilor educaționale.

I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR
1.1. Analizarea softurilor educaţionale;
1.2. Întreţinerea şi administarea reţelei INTERNET a şcolii;
1.3. Întocmește procesele verbale de constatare și preluare în gestiune pe anul școlar respectiv a laboratoarelor
de informatică;
1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didactică;
1.5. Întocmește referate de necesitate adresate conducerii școlii referitoare la dotarea laboratorului cu mobilier
adecvat, echipamente de calcul și instalații, consumabile;
1.6. Efectuează un inventar anual la nivelul unității școlare, pentru echipamentele din gestiunea sa; - păstrează
o ordine exemplară la locul de muncă;
1.7. Verificarea stării de funcționare a aparaturii din dotare (calculatoare, laptopuri, videoproiectoare etc.);
1.8. Redactează, afișează si execută instructajul de protecția muncii si PSI cu elevii care folosesc laboratoarele;
1.9. Întocmește procese verbale de constatare a prejudiciilor aduse de către elevi mobilierului sau
echipamentelor din dotarea laboratorului;
1.10. Actualizează baza de date din aplicația SIIIR, baza de date pentru programul de diplome, baza de date
pentru aplicatia de Bacalaureat, baza de date pentru programul EDUSAL si REVISAL, platform ARACIP;
1.11. Analistul. Programtorul. Inginerul de sistem este parte componenta a serviciului Secretariat sprijinind
activitatea acestuia;
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1.12. Săptămânal va face o curățare a tehnicii de calcul din toată unitatea școlară, care va cuprinde: curățarea
mouse-urilor, a tastaturilor, monitoarelor, iar o dată pe semestru se vor curata unitățile calculatoarelor în
interior, cu verificarea obligatorie a componentelor.

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE
2.1. Asigurarea asistenţei tehnice tuturor profesorilor şcolii.
2.2. Organizarea şi întreţinerea echipamentelor de calcul şi a soft-urilor necesare activităţilor de predare-
învăţare.
2.3. Utilizarea materialelor didactice adecvate
2.4. Remediază urgent problemele pe care le observă sau care îi sunt semnalate de către personalul școlii
2.5. Realizează și actualizează o aplicație pentru gestionarea și monitorizarea elevilor din cadrul școlii

3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE
3.1. Implicarea / participarea la realizarea activităţilor extracurriculare.
3.2. Implicarea partenerilor educaţionali, realizarea de parteneriate.

4. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
4.1. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu elevii.
4.2. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu personalul şcolii.
4.3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu echipa managerială.
4.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în cadrul comunităţii.
4.5. Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul şi în afara unităţii şcolare.

5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
5.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare / cursuri de perfecţionare, manifestări ştiinţifice, etc.
5.3. Aplicarea cunoştinţelor / abilităţilor / competenţelor dobândite.

6. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII
UNITĂŢII ŞCOLARE
6.1. Implicarea în realizarea acţiunilor de promovare a ofertei educaţionale.
6.2. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii.
6.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.
6.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.
6.5. Organizarea activităţilor privind respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de
PSI şi ISU, pentru activităţile desfăşurate în laborator.

II. ALTE ATRIBUŢII
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini
repartizate de angajator, în condiţiile legii:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Recompense
Persoanele salariate care îşi îndeplinesc sarcinile la nivelul standardelor de performanţă şi care manifestă
creativitate în activitatea specifică pot fi propuse şi după caz pot primi, potrivit dispoziţiilor legale
recompense: trepte sau gradaţii la salariul de bază cu respectarea vechimii minime prevăzute de lege; premii
sau alte recompense materiale (gradaţii de merit); diplome de onoare, etc.(conform reglementărilor în vigoare)

Răspunderea disciplinară:
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea
calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. Principalele fapte ale salariaţilor
care constituie abateri şi se sancţionează disciplinar sunt : nerespectarea prevederilor din Regulamentul
Intern,din Regulamentul de Organizare și Funcționare a LTB, a Regulamentului de Organizare și Funcționare
a Unităților de Învățământ Preuniversitar, din Legea educaţiei naționale, din fişa postului sau a dispoziţiilor şi

mailto:office@ltbtm.ro
http://www.ltbtm.ro


INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST
Timişoara, 300175 str. Ady Endre nr. 20,

tel. 0256 208 601, 0356 004 823, fax: 0356 814 284
e-mail: office@ltbtm.ro, web: www.ltbtm.ro

CIF 29145387

hotărârilor Consiliului de administraţie, a hotărârilor MEN şi IȘJ, a dispoziţiilor şi sarcinilor date de
conducătorii ierarhici până la directorul şcolii; lipsa nemotivată de la program; - reaua voinţă şi neglijenţa în
executarea sarcinilor de serviciu; refuzul de a îndeplini parţial sau în totalitate îndatoririle de serviciu;
nerespectarea normelor de protecţie a muncii precum şi a celor privind folosirea echipamentului de lucru,
nerespectarea normelor PSI;

Sancţiuni

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după diminuarea
calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform procedurilor legii.

Director,

_______________________
prof. Ilie DĂNUȚ

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:
L.S.

___________________________________

Lider de sindicat,
prof. Mocuța Georgeta

______________________

Data: ___/ ____________2019
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TIPUL PROBELOR DE CONCURS

Concursul pentru ocuparea postului vacant de ANALIST, PROGRAMATOR, INGINER SISTEM
constă în următoarele etape:

a) selecţia dosarelor de înscriere
b) proba scrisă
c) proba practică
d) interviul

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

1. Depunerea dosarelor 15.03.2019-29.03.2019;
2. Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției 29.03.2019;
3. Depunerea contestațiilor la selecția dosarelor 1.04.2019, orele 9.00-12.00;
4. Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor 1.04.2019, ora 16.00;
5. Proba scrisă 3.04.2019, orele 10.00-12.00;
6. Afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă 4.04.2019, ora 12.00
7. Depunerea contestațiilor la proba scrisă 4.04.2019, orele 12.00-14.00;
8. Soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor 5.04.2019, ora 16.00;
9. Proba practică 8.04.2019, orele 10.00-12.00;
10. Afișarea rezultatelor obținute la proba practică 9.04.2019, ora 12.00;
11. Depunerea contestațiilor la proba practică 9.04.2019, orele 12.00-14.00;
12. Soluționarea contestațiilor la proba practică și afișarea rezultatelor 10.04.2019, orele 16.00;
13. Proba de interviu 11.04.2019, orele 10.00 -12.00;
14. Afișarea rezultatelor la proba de interviu 12.04.2019, ora 12.00;
15. Depunerea contestațiilor la proba de interviu 12.04.2019, orele 12.00-14.00;
16. Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor 15.04.2019, ora 14.00;
17. Afișarea rezultatelor finale 15.04.2019, orele 12.00;

DIRECTOR

prof. Ilie DĂNUȚ
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