NR. 3178/ 11.06.2021

ANUNŢ CONCURS
Spitalul de Psihiatrie Sf. Maria Vedea organizează concurs conform HG 286/2011- cu
modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea unui post vacant de analist programator (ajutor)
gradul II(M) din cadrul Compartimentului IT .
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii (copie certificat
naştere, certificat căsătorie)
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale
postului solicitat
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea
studiilor, în copie, extras REVISAL;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă 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 unităţile
sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) adeverință de integritate comportamentala eliberat de Serviciul cazier Judiciar, statistica si evidențe
operative din care să rezultecă nu figureaza înscris cu mențiuni care pot face obiectul Registrului
National Automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor
persoane asupra minorilor;
i) chitanta taxei de concurs – 50 lei;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentelor prevăzute la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la
înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale , are obligaţia de a completa dosarul
de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a
concursului.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea.
Dosarele se depun până la data de 28.06.2021 orele 14,00 la Secretariatul din cadrul Spitalului de
Psihiatrie Sf. Maria Vedea.
Condiţii generale pentru ocuparea postului:
a)
are cetăţenia 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 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)
îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;

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 pentru ocuparea postului:

- diploma de absolvire a învățământului postliceal, sau diplomă de bacalaureat
- 6 luni vechime în activitatea de informatică
- atestat de competențe digitale / operare pe calculator sau similar;
- Curs administrator de retea de calculatoare
Concursul se desfășoară în cadrul Liceului Tehnologic Vedea din localitatea Vedea, judetul Arges
și constă în susţinerea următoarelor probe:

I.SELECȚIA DOSARELOR
30.06.2021 – selectia dosarelor( ora 10,00)
01.07.2021 – afisare rezultate selectie dosare (ora 15.00)
02.07.2021 – depunere eventuale contestatii privind selectia dosarelor de inscriere ( ora 14.00)
05.07.2021 – afisare rezultate contestatii privind selectia dosarelor de inscriere ( ora 15.00)
II. PROBA SCRISĂ
06.07.2021 - proba scrisa (incepand cu ora 10 ,00)
07.07.2021 - afisare rezultate proba scrisa ( ora 15,00)
08.07.2021 - depunere eventuale contestatii privind proba scrisa( ora 14.00)
09.07.2021 - afisare rezultate contestatii depuse la proba scrisa ( ora 15,00)
Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minim 50 de puncte .
III. INTERVIU
12.07.2021 – Interviu ( incepind cu ora 10.00)
13.07.2021 – afisare rezultate la interviu( ora 15.00)
14.07.2021 – depunere eventuale contestatii privind interviul( ora 12.00)
15.07.2021 – afisare rezultate contestatii depuse la interviu ( ora 15,00)
16.07.2021- afisare rezultate finale
Sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut minim 50 de puncte .
Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si
interviu.
Stabilirea candidaţilor care urmează să ocupe posturile vacante scoase la concurs se va face în
ordinea punctajelor finale, determinate pe baza mediei punctelor obţinute de către candidaţi la fiecare
probă
Se considera admis la concurs/ examen , candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar
dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma
căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
Concursul se desfasoara potrivit Capitolului II , sectiunile 1,2,3 si 4 din HG 286/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare.
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Pe site-ul Spitalului de Psihiatrie “Sf. Maria” Vedea respectiv
avizierul spitalului se afla afisate :
anuntul
bibliografia de concurs
fisa postului vacant

www.spitalvedea.ro si la

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0248248109 sau la sediul unităţii Biroul RUNOS.
TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE
ANALIST PROGRAMATOR –ajutor (M)- gradul II
Tematică de concurs
1. Sisteme de operare Windows 7, 8.1, 10, 2008, 2012, Linux Server
a.
Instalare, configurare si administrare servere Windows 2008, 2012, Linux:Controller de
domeniu, IIS, Certificate Autority, servicii de reţea
b.
Setarea filtrelor ISAPI
c.
Administrare - monitorizare Active Directory, Back-up si servicii de reţea
2. Securitatea reţelelor informatice. Noţiuni de bază despre:
a. Soluţii practice de securitate
b. Utilizarea tehnicilor de securitate
c. Protocoale de securitate
d. Sisteme Firewall
e. Securitatea routerelor
f. Reţele private virtuale IPSec (VPN)
g. Securitatea reţelelor fără fir (wireless)
h. Detectarea intruziunilor
3. Pachetul Microsoft Office (Word, Excell, PowerPoint, Access)
4. Calculatoare personale - arhitectura, componente, caracteristici, periferice,diagnosticare defecte;
5. Instalarea si întreţinerea reţelelor de calculatoare si telefonie VoIP
a. Reţele LAN , WAN, lnternet, Intranet - Instalare şi configurare.
b. Echipamente de retea (switch-uri, routere, acces point) - Instalare şi configurare.
Bibliografie orientativă
1. Baze de date relationale si aplicatii - Ed. Tehnică, Autor: Felicia lonescu
2. Retele de calculatoare - Descarcare gratuita de la adresa
www.cs.ubbcluj.ro/~rlupsa/works/retele.pdfAutor: Radu-Lucian Lupsa
3. Retele locale de calculatoare. Autori: Adrian Munteanu, Velerica Greavu-SerbanEd.Polirom
4. Baze de date - Access 2007, Ed. TEORA, Autori: Pavel Nastase, Florin Mihai, AndreiStanciu,
Liana Covrig
5. SQL fara mistere - Ed. Rosseti Educational, Autor: ANDY OPPEL - Traducere
CristianMocanu, Florin Moraru
6. Retele de calculatoare - Ed. ALL Autori: Larry Peterson, Bruce David
7. Retele de calculatoare pentru incepatori - Ed. ALL Autor: Joe Habraken
8. Retele de calculatoare - Ed. TEORA Autor: Peter Norton
9. TCP / IP - Ed. TEORA Autori: Tim Parker, Mark Sportack
10. Arhitecturi de securitate CISCO - Ed. TEORA Autori: Gil Held, Kent Hundley
11. Windows 7 - Ed. Niculescu Autor: Johnson Steve

12. Windows 8 - Ed. Teora Autor: Murray Katherine
13. Sisteme de operare- Unix si Windows -- Ed. ASE Autori: Razvan Daniel Zota,
AdrianVasilescu
14. Microsoft Press, Bazele reţelelor de calculatoare, Editura Teora, 1999.
15. T. Thomas, Primii paşi în securitatea reţelelor, Editura Corint, 2005.
16. T. Parker & Mark Sportack, TCP/IP, Editura Teora, 2002.
17. A. Munteanu, V. Ş. Greavu, Reţele locale de calculatoare - proiectare şi administrare, Editura
Polirom, 2003.
18. T. Ogletree,Reţele de calculatoare - depanare si modernizare, Editura Teora, 2009.
19. T. Thomas, Primii paşi în securitatea reţelelor, Editura Corint, 2005.
20. E. Burtescu, Securitatea datelor firmei, Ed. Independenţa economica, 2005.
Bibliografie WEB orientativă
http://msdn.microsoft.com/en-us/
http://www.top-windows-tutorials.com/windows-7/
http://www.visualwin.com/
http://www.technoblogical.com/windows-server-2008/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms167593(v=sql.105).aspx
http://www.w3schools.com/sql/
http://exchangeserverpro.com/category/tutorials/
http://www.isaserver.org/articles-tutorials/archive.html
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc539142.aspx
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/tutorial.html
http://www.tutorialspoint.com/mysql/
http://httpd.apache.org/docs/2.0/misc/tutorials.html
http://php.net/manual/ro/tutorial.php
http://www.w3schools.com/php/
http://www.w3schools.com/css/
http://www.w3schools.com/
http://www.w3schools.com/js/
http://www.tutorialspoint.com/javascript/
http://ryanstutorials.net/linuxtutorial/
http://www.ee.surrey.ac.uk/Teaching/Unix/
http://www.linux-tutorial.info/
http://office.microsoft.com/en-us/default.aspx
http://www.w3schools.com/html
http://www.linux-tutorial.info/
http://office.microsoft.com/en-001/training/
http://siui.casan.ro/cnas/siui_3.7/aplicatii
http://www.drg.ro/index.php?p=resurse&s=2014
https://support.office.com/ro-ro/article/Introducere-%C3%AEn-SharePoint-909ec2f0-05c8-4e928ad3-3f8b0b6cf261
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