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ANUNŢ 

U.M. 02547 Bucureşti organizează concurs de ocupare a postului vacant de execuţie de  

Referent de specialitate debutant din Secţia achiziţii publice  

 

 

     Postul pentru care se organizează concurs este Referent de specialitate debutant, din cadrul 

Secţiei achiziţii publice al U.M.02547 Bucureşti 

     Principalele cerinţe ale postului sunt aplicarea procedurilor de achiziţiilor publice şi a 

normelor interne specifice. 

      Documentele obligatorii pentru constituirea dosarelor de concurs sunt următoarele:       
- Cerere de înscriere la concurs adresată  şefului unităţii militare organizatoare; 

- Curriculum vitae-model European; 

- Certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte 

să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care 

candidează, valabilă până la data desfăşurării primei probe a concursului; 

- Copia actului de identitate sau orice alt document  care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

- Copii ale documentelor de studii; 

- Copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz; 

- Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să 

ateste vechimea în muncă, meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

- 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; 

- Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii 

autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător 

fişei postului, în condiţiile în care este declarată “admisă” la concurs. 

NOTĂ: Toate copiile documentelor solicitate vor fi însoţite de originale. 

           Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 02.03.2020, ora 15
00

. 

           Dosarele de concurs se depun la sediul U.M.02547 Bucureşti, strada slt.Godeanu nr.121-129, 

sector 1, Bucureşti persoană de contact col.ing. Paul-Florian DINU, secretar, telefon 021.667.20.98. 

                  Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:  

1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România; 

2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 

3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 15 ani;  

4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu; 

5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi 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 postului, cu 

excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt: 

         - Studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul IT sau echivalent. 

         - Cunoştinţe de infrastructură IT&C – servere, storage, elemente/servicii de reţea, sisteme de 

operare Windows, de telecomunicaţii si configurare reţea şi IT&C hardware, de software Office şi 

configurare standard a serviciilor internet (Web, Mail, DNS, etc.); 

           3. Abilitate de negociere, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de 

analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.              
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Calendarul de desfăşurare a concursurilor 

 
Nr. 

crt. 
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ ORA CONTACT 

1. Depunerea dosarelor de concurs 18.02 – 02.03.2020 

Intervalul orar 08
00

-15
00 

Telefon: 

021.667.20.98 

2. Selecţia dosarelor de concurs 03-04.03.2020  

3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de 

concurs 

04.03.2020 ora 15
00  

4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire 

la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 

05.03.2020  

Intervalul orar 08
00

-15
00 

Telefon: 

021.667.20.98 

5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu 

privire la rezultatul selecţiei dosarelor de 

concurs şi afişarea  rezultatelor 

06.03.2020 ora 15
00

  

6. Desfăşurarea primei probe din concurs, 

proba scrisă 

09.03.2020 ora 09
00 Telefon: 

021.667.20.98 

7. Corectarea şi afişarea rezultatelor probei 

scrisă 

10.03.2020 ora 15
00  

 

8. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire 

la rezultatul probei scrise 

11.03.2020 

Intervalul orar 08
00

-15
00

 

Telefon: 

021.667.20.98 

9. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu 

privire la rezultatul probei scrise şi afişarea 

rezultatelor 

12.03.2020 ora 15
00

  

10. Susţinerea  interviului / proba practică 13.03.2020 ora 09
00 Telefon: 

021.667.20.98 

11. Notarea probei  practice / interviului şi 

afişarea rezultatelor probei  practice  

16.03.2020 ora 15
00  

12. Depunerea eventualelor contestaţii ale  

rezultatului  probei  practice / interviului  

17.03.2020 

Intervalul orar 08
00

-15
00

 

Telefon: 

021.667.20.98 

 

13. 

Soluţionarea contestaţiilor cu privire la 

rezultatul probei  practice / interviului şi 

afişarea rezultatului  soluţionării acestuia 

18.03.2020 ora 15
00  

14. Comunicarea rezultatelor finale ale 

concursului 

19.03.2020 ora 15
00  

 

 

Tematica de concurs 
 Candidatul trebuie să cunoască: 

1. Calculatoare personale-arhitectura, componente, caracteristici, periferice, diagnosticare 

defecte; 

2. Sisteme de operare calculatoare personale: Windows XP/Windows Vista/Windows 7.   

Instalare și configurare stații de lucru, imprimante, pachete software; 

3.   Sisteme de operare Windows Server:  Windows 2003 Server/ Windows 2008 Server. 

Instalare si configurare: Active Directory (politici stații, useri),  SQL Server, Exchange Server, 

ISA Server; 

4.   Sisteme de Gestiune Baze de Date Relaționale: SQL Server, MySql, Fox, Access 

5.   Pachetul Microsoft Office 2003/2007 (Word, Excell, PowerPoint, Access) 

6.   Cunoștințe HTML, CSS, PHP, MySql, JavaScript 

7.   Rețele de comunicații LAN, WAN, internet, intranet, rețele virtuale private: 
a. Noțiuni de cablare structurată  



3 din 4 

b. Echipamente de rețea și de comunicații  

c. Instalări și configurări de echipamente în rețelele locale  

d. Administrare rețele  

            e. Securitate rețele 

 

Bibliografia de concurs 

 

1.   Legea nr.319/2006 a securității şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

2.   Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.   Mihaela Georgescu, “Structuri de date si baze de date“, Editura Pax Aura Mundi, Galati, 

2002; 

4.   Cristian Georgescu, Mihaela Georgescu, “Retele de calculatoare si Internet“, Editura 

Didactica si Petagogica, Bucuresti 2003; 

5.   Roger Jennings, “Totul despre Microsoft Access 2000“, Editura Teora, Bucuresti, 2002 

6.   Georgescu C.,Georgescu M., Negoescu Ghe., “Reteaua Internet“, Editura Algorithm+, 

1998; 

7.   Norton P., “Secrete PC“, Editura Teora, Bucuresti, 1996; 

8. Popescu T.& colectiv, “Dictionar de informatica“, Editura stiintifica si enciclopedica, 

Bucuresti, 1999; 

9. Florian Mircea Boian, Sisteme de operare, Facultatea de Matematică şi Informatică, Cluj- 

Napoca, 2003; 

10. Judit Robu, Birotică, Facultatea de Matematică şi Informatică, Cluj-Napoca, 2002; 

11. Atanasiu Adrian  - „Cum se scrie un algoritm?”, Ed. Agni , Bucuresti 1992; 

12.  Velicanu M., Bodea C., Lungu I., Ionita C., Badescu G., “Sisteme de gestiune a bazelor de 

date“, Editura Peritron, Bucuresti, 2000; 

13.  Mariana Panţiru, Ionuţ Panţiru, Irina - Ioana Panţiru – „Informatică varianta Visual 

FoxPro”, Editura L&S Informat Bucureşti; 

14.  Fotache M., “Baze de date relationale“, Editura Junimea, Iasi 1997; 

15.  Panţiru Mariana – „Baze de date”, Editura L&S Informat Bucureşti, 1999; 

16.  Dima Gabriel, Dima Miha – „Bazele Visual FoxPro 5.0”, Editura Teora Bucureşti, 1999; 

17.  Cristian  Georgescu,  “Analiza  si  proiectarea  sistemelor  informatice“,  Editura  Radial, 

1999; 

18.  J.G. Brookshear, Introducere in Informatica, Ed. Teora, Bucuresti, 1998; 

19. Microsoft Press, Microsoft Visual Foxpro 6.0, “Ghidul programatorului“, Editura Teora, 

Bucuresti, 2000; 

20. Hotărârea guvernului nr. 585/2002, pentru aprobarea “Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România”; 

21. Hotărârea guvernului nr. 781/2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu. 

Bibliografie web: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/ 

http://www.helpwithpcs.com/courses/windows-xp-tutorial-desktop.htm 

http://www.teacherclick.com/winxp/ 

http://www.microsoft.com/enable/training/windowsvista/ 

http://www.baycongroup.com/vista/ 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/help/getting-started#T1=tab01 

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://msdn.microsoft.com/en-us/
http://msdn.microsoft.com/en-us/
http://www.teacherclick.com/winxp/
http://www.teacherclick.com/winxp/
http://www.teacherclick.com/winxp/
http://www.baycongroup.com/vista/
http://www.baycongroup.com/vista/
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/help/getting-started#T1%3Dtab01
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/help/getting-started#T1%3Dtab01
http://www.visualwin.com/
http://www.technoblogical.com/windows-server-2008/
http://www.technoblogical.com/windows-server-2008/
http://www.w3schools.com/sql/
http://www.w3schools.com/sql/
http://www.w3schools.com/sql/
http://www.isaserver.org/articles-tutorials/archive.html
http://www.isaserver.org/articles-tutorials/archive.html
http://www.isaserver.org/articles-tutorials/archive.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/tutorial.html
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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://office.microsoft.com/en-us/default.aspx    

  http://www.electricteacher.com/tutorials.htm    

  http://www.baycongroup.com/ 

   http://www.actden.com/pp/ 

Note:  
  1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă 

în parte. Rezultatul  final al  concursului nu se contestă. 

      2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi 

completările ulterioare, după caz.  

      3. Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M.02547 Bucureşti, strada slt.Godeanu nr.121-

129, sector 1, Bucureşti persoană de contact col.ing. Paul-Florian DINU, secretar, telefon 

021.667.20.98 

 

   Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02547 Bucureşti, la secretariatul Comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor col.ing. Paul-Florian DINU, telefon 021.667.20.98. 

 

http://www.tutorialspoint.com/mysql/
http://www.tutorialspoint.com/mysql/
http://www.tutorialspoint.com/mysql/
http://office.microsoft.com/en-us/default.aspx
http://office.microsoft.com/en-us/default.aspx
http://www.baycongroup.com/
http://www.baycongroup.com/
http://www.actden.com/pp/

