ANUNŢ

U.M. 01495 Cincu, din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de ocupare a
următorului post vacant de personal civil contractual, astfel:
- 1 post inginer de sistem grad II în Biroul reţele şi infrastructura informatică;
A. Condiţii generale pentru încadrarea posturilor
1. Are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre al UE sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul stabil în România.
2. Cunoaşte limba română scris şi vorbit.
3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
4. Are capacitatea deplină de exerciţiu.
5. Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate.
6. Îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs.
7. 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 inteţie care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu execepţia situaţiei în care a revenit reabilitarea.
B. Condiţii specifice necesare pentru încadrarea posturilor:
- pentru postul de inginer de sistem grad II în biroul reţele şi infrastructura informatică:
- studii universitare de licenţă sau master în unul din domeniile informatică, calculatoare,
ciberbetică, electronică, electrotehnică, automatică sau telecomunicaţii;
- vechime minimă în muncă: minim 6 luni;
- cunoaşterea limbii engleze constituie un avantaj;
- cunoştinţe de operare/programare pe calculator la un nivel ridicat;
- persoana declarată „Admis” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare
şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate nivel „secret de serviciu”.
C. Documente obligatorii pentru constituirea dosarului
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
- curriculum vitae;
- certificat cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să îl facă incompatibil cu funcţia pe care candidează;
- copie act identitate sau orice alt document care să ateste identitatea, potrivit legii, după caz;
- copii ale 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;
- carnetul de muncă sau după caz adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor, în xerocopie;
- adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului, eliberată de către medicul de familie sau unitate abilitată;
- acordul privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces
la informaţii clasificate nivel „secret de serviciu”.
Notă:
- documentele de identitate şi cursuri vor fi prezentate în original pentru confruntare;
- în cazul declaraţiei pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pe care candidează, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a
depus la înscriere o astfel de declaraţie pe propris răspundere, are obligaţia de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a
concursului;
- adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar, numărul, data, numele candidatului
şi calitatea acestuia în format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
D.Tematică de concurs
- pentru postul de inginer de sistem grad II în biroul reţele şi infrastructura informatică:

1. Sisteme de calcul:
- sisteme de calcul: componente, caracteristici, periferice, operare, întreţinere, instalare
software de sistem, software de aplicaţii;
- administrarea sistemelor de operare din clasa Windows şi Linux
2. Elemente de birotică:
- pachetul de programe MS-Office
3. Programe de lucru în internet:
- browsere, motoare de căutare, poşta electronică;
- cunoştinţe de securitate Internet;
4. Noţiuni despre reţelele de calculatoare: LAN, WAN, Internet:
- generalităţi, clasificare, arhitectura, tipologie;
- cunoştinţe generale despre echipamentele de reţea (switch, router, acces point).
E. Bibliografie
- pentru postul de inginer de sistem grad II în biroul reţele şi infrastructura informatică:
1. Adrian Munteanu şi Valerică Greavu Şerban – Reţele locale de calculatoare, proiectare şi
administrare, ediţia a II-a, Editura Polirom;
2. Documentaţia de pe site-ul:
LINUX: https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/6/
3. Documentaţia de pe site-ul:
WINDOWS: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/
4. Documentaţia de pe site-ul:
MicrosoftOffice2016: https://support.office.com/en-us/article/office-quiq-starts-25f909da3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e?ui=en-US$rs=en-US&ad=US
F. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora
1. Proba scrisă se desfăşoară la sediul U.M. 01495 Cincu, loc. Cincu, str. Principală, nr. 1,
jud.Braşov, în data de 04.12.2019, orele 10.00-13.00;
2. Proba practică se desfăşoară la sediul U.M. 01495 Cincu, loc. Cincu, str. Principală, nr. 1,
jud. Braşov, în data de 09.12.2019, orele 10.00-13.00;
3. Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 01495 Cincu, loc. Cincu, str. Principală, nr. 1, jud.
Braşov, în data de 12.12.2019, orele 10.00-13.00.
Data limită de depunere a dosarelor de concurs este: 29.11.2019 ora 14.00
Punct de contact: - U.M. 01495 Cincu cu sediul în loc. Cincu, str. Principală, nr. 1, jud. Braşov,
telefon 0268/2044105, int. 0111(centrală telefonică), fax 0268/244020
- secretar: plt.adj. Puian Adrian, telefon 0268/244105, interior 165.

