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ANUNŢ
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează în data de 15 martie 2022 concurs
pentru ocuparea pe perioadă determinată de doi ani a următorului post contractual temporar vacant:


Inginer de sistem - 1 post în cadrul Serviciului Informatizare și Comunicații Digitale.

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească minimum
următoarele condiţii:
a) Condiţii generale:
 să fie cetăţean român sau cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau al statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
 să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unor 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.
b) Condiţii specifice:
 studii universitare de licență în domeniul calculatoare și tehnologia informației/ingineria
sistemelor;


cunoașterea limbii engleze tehnice;



nu necesită vechime.
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Bibliografia pentru postul de inginer de sistem:
1. TANENBAUM, A. - „Computer Networks” Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall PTR,
1996.
2. NIXON, R., „Learning PHP, MySQL & JavaScript: With jQuery, CSS & HTML5” O’Reilly
Media, Inc., 2015.
3. KERNIGHAN, B.W., RITCHIE, D.M., „The C Programming Language, 2nd Edition”
Prentice Hall PTR, 1988.
4. *** IEEE 802.3, RFC 793, RFC 1918, RFC 768, RFC 959, RFC 1035, RFC 2821, RFC
3501, RFC 1939, RFC 4253, RFC 854, RFC 2616, RFC 2660.
5. *** https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/index.htm

Tematica:
1. Calculatoare personale – arhitectura, diagnosticare defecte, instalare sisteme de operare;
2. Cunoștințe medii privind administrarea sistemelor de operare de tip server (Windows, Linux,
OpenBSD/FreeBSD) ;
3. Cunoștințe privind rețelele de comunicații (LAN, WAN, VPN) și administrarea activelor și
pasivelor de rețea switching și routing;
4. Cunoștințe de bază privind protocoalele DNS, FTP/FTPS, SMTP, IMAP, POP3, SSH,
TELNET, HTTP/HTTPS;
5. Cunoștințe de bază în administrarea SGBD-urilor populare (MySQL, Oracle, MSSQL,
PostgreSQL);
6. Cunoștințe medii de programare – limbajele C și PHP;
7. Cunoștințe medii în tehnologiile web – HTML, CSS2 și CSS3;
8. Microsoft Office.
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Concursul va consta în:
 Probă scrisă
 data şi ora desfășurării: 15.03.2022, ora 10.00;
 locul desfăşurării: Corpul D al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău;
 afişarea rezultatelor: 15.03.2022, ora 15.30;
 depunerea contestaţiilor: 16.03.2022, până la ora 10.00;
 soluţionarea contestaţiilor: 16.03.2022, până la ora 15.30.

 Interviu
 data şi ora desfăşurării: 17.03.2022, ora 10.00;
 locul desfăşurării: Corpul D al Universitatii „Vasile Alecsandri” din Bacău;
 afişarea rezultatelor: 17.03.2022, ora 15.30;
 depunerea contestaţiilor: 18.03.2022, până la ora 10.00;
 soluţionarea contestaţiilor: 18.03.2022, până la ora 15.30.

 Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 21.03.2022, până la ora 12.00.
Proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului vacant este eliminatorie, punctajul
minim obținut la această probă fiind de cel puțin 50 de puncte.
La interviu, candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant
trebuie să obțină un punctaj de minimum 50 de puncte.
Dosarele de concurs se vor depune, până la data de 25.02.2022, ora 10.00, la Serviciul
Resurse Umane și Salarizare, Corpul D – Corpul Administrativ al Universității, etaj 1, din Calea
Mărășești, nr. 157, Bacău, persoana de contact: Carmen-Mihaela Pătrașcu, tel: 0234/576956.
Afişarea dosarelor admise la concurs se va face la sediul Universităţii „Vasile Alecsandri”
din Bacău în data de 28.02.2022, până la ora 15.00.
Eventualele contestaţii referitoare la selecţia dosarelor se vor depune până la data de
01.03.2022, ora 12.00. Contestațiile se vor soluţiona şi se vor afişa la sediul Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău în data de 02.03.2022, până la ora 12.00.
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Conţinutul dosarului:
a). Cerere de înscriere la concurs adresată rectorului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.
b). Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
c). Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor
specializări, documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului scos la concurs;
d). Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau
în specialitatea studiilor, în copie;
e). Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. 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.
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. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
g). Curriculum vitae;
h). Copia certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie.
i). Dosar cu șină.
Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului, în copie.
Toate documentele vor fi aduse și în original.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la Serviciul Resurse Umane și Salarizare, telefon
0234/576956.
RECTOR,
Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY
Întocmit,
Şef Serviciu Resurse Umane și Salarizare,
Ing., ec. Carmen-Mihaela PĂTRAŞCU
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