Anunț al U.M.02547 București,
din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocupare a postului vacantde
execuție de referent de specialitate Gr.II din secția achiziții publice
Condiţiile generale pentru ocuparea postului 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:
Absolvirea cu diplomă de licență a studiilor superioare în domeniile:
- calculatoare și tehnologia informației-specializarea Calculatoare sau tehnologia informației sau
-ingineria sistemelor-specializarea automatică și informare aplicată sau inginerie electronică, telecomunicații
și tehnologii informației-specializarea rețele și software și telecomunicații.
- vechime în domeniul studiilor: 3,6 luni,
- cunoştinţe de operare pe calculator-Microsoft Office-nivel foarte bun;
- abilitate de negociere, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză,
rezistenţă la stres;
Calendarul de desfășurare a concursului
Nr.
Crt.
1.

ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII

DATA/ ORA

CONTACT

Depunerea dosarelor de concurs

Telefon:
021.667.20.98

2.

Selecţia dosarelor de concurs

19-30.07.2021
Intervalul orar 08,00-15,00
02.08.2021

3.
4.

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la
rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la
rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea
rezultatelor
Desfăşurarea primei probe din concurs, proba scrisă

03.08.2021 ora 15,00
04.08.2021
Intervalul orar 08,00-15,00
05.08.2021 ora 15,00

Corectarea şi afişarea rezultatelor probei scrisă
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la
rezultatul probei scrise
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la
rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor
Susţinerea probei interviului

09.08.2021 ora 15,00
10.08.2021
Intervalul orar 08,00-15,00
11.08.2021 ora 15,00

Notarea interviului şi afişarea rezultatelor
interviului
Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului

13.08.2021 ora 15,00

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

06.08.2021 ora 10,00

12.08.2021 ora 10,00

16.08.2021

Telefon:
021.667.20.98

Telefon:
021.667.20.98
Telefon:
021.667.20.98

Telefon:
021.667.20.98

Telefon:

13.
14.

interviului
Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul
interviului şi afişarea rezultatului soluţionării
acestuia
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului

Intervalul orar 08,00-15,00
17.08.2021 ora 15,00

021.667.20.98

18.08.2021 ora 15,00

TEMATICĂ
-

Instalare și configurare servere (Windows server 2012), management utilizatori și drepturi de acces, instalare și
configurare antivirus pentru stații de lucru și servere;
Realizarea de back-up pentru toate serverele, administrarea utilizatorilor (User Manager) și a stațiilor de lucru (Server
Manager), rezolvarea tuturor incidentelor apărute (ex: probleme mail, acces la internet etc.), upgrade-ul serverelor;
Instalarea sistemelor de operare, a pachetelor software, instalarea imprimatelor și altor periferice, rezolvarea tuturor
incidentelor apărute (ex: probleme de imprimare, drepturi de acces etc.);
Asistență în utilizarea sistemelor de operare de tip Windows și a aplicațiilor de tip Microsoft Office
2003/2007/2010/2013 și rezolvarea incidentelor apărute;
Instalare si configurare router CISCO, rezolvarea tuturor incidentelor apărute;
Instalare, configurare si administrare email server Microsoft Exchange 2007 / 2010;
Instalare și administrare baze de date: MS SQL Server, Postgre-SQL, MySQL;
Certificarea Microsoft Windows Server / Exchange / CISCO prezintă un avantaj;
Clasificarea şi declasificarea informaţiilor. Măsuri minime de protecţie specifice claselor şi nivelurilor de secretizare;
Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea
şi distrugerea informaţiilor clasificate;
Securizarea sistemelor informatice;
Arhitectura calculatoarelor personale;
Componentele software-ului de bază al calculatoarelor personale;
Mediile de transmisie și cablarea structurata;
Rețele locale clasice;
Principalele arhitecturi ale rețelelor de calculatoare.

BIBLIOGRAFIE
1. Rețele de calculatoare, ediția a-4-a, Andrew S. Tanenbaum, 2004, Byblos, ISBN 973-86699-1-X;
2. CCNA, ICND1 100-105, Cisco Press;
3. „Administering Windows Server 2012 R2” - Charlie Russel, Microsoft Press;
4. „Introducing Windows 10 for IT Professionals, Technical Overview” – disponibilă public la
https://blogs.msdn.microsoft.com/microsoft_press/2016/02/08/free-ebook-introducing-windows-10for-it-professionals-technical-overview/;
5. Hotărârea guvernului nr. 585/2002, pentru aprobarea “Standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate în România”;
6. Hotărârea guvernului nr. 781/2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
7. Norme privind protecția informațiilor clasificate in Ministerul Apărării Naționale aprobate prin
Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.9/2013;
8. Calculatoare personale - arhitecturii, funcționare și interconectare - Gheorghe Barbu, Logica Bănică,
Viorel Păun - editura MATRIXROM, 2011;
9. Rețele de calculatoare de la cablare la interconectare - Emil Cebuc, Vasile Teodor Dădârlat – editura
ALBASTRA, 2010;
Notă:
Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al
concursului nu se contestă.
Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
Toate activitățile se desfășoară la sediul U.M.02547 București, str.slt.C-tin Godeanu nr.121-129 sector 1 București, telefon
contact 021.667.20.98.

