ANUNT
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti – Ilfov organizeaza recrutare externa E2, E7,
pentru ocuparea unui post de inginer de sistem (poz. 103 din Stat de functii ) - CIM pe durata
nedeterminata din cadrul Departamentului Sisteme Informatice.
Criteriile obligatorii de recrutare (eligibilitatea candidatilor)
▪ Absolvent de studii superioare cu diploma de licenta într-un domeniu de licenta/specializare care apartine
ramurilor de stiinta (conf. HG 326/2019:
- matematică;
- informatică;
- fizică;
- Inginerie electrică, electronică și telecomunicații;
- ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației;
- inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management;
▪ Minim 3 ani experienta în domeniul IT&C
▪ Cunostinte în crearea/configurarea (arhitectura) si gestionarea retelelor
▪ Cunostinte relevante privind strategiile de securitate la nivel de retea;
▪ Cunostinte privind tehnologiile de Internet/Intranet;
▪ Cunostinte privind sistemele de operare dedicate retelelor si statiilor de lucru ( Windows-mediu de lucru )
▪ Cunoasterea si aplicarea legislatiei romanesti din domeniul IT&C
▪ Cunostinte de limba engleza nivel mediu/avansat
▪ Cunoasterea Procedurilor de IT
▪ Tehnici de analiza si prelucrare a datelor, capacitatea de furnizare a feedback-ului si consultantei pe problematici
IT , tehnici de comunicare, rationament analitic, capacitate de analiza si sinteza, initiativa si lucru independent,
autoorganizare si capacitate de inovare, abordare proactiva a problemelor, gestionarea eficienta a timpului de
lucru, abilitati de comunicare si relationare, capacitate de construire a echipei si de lucru in echipa, eficienta,
standarde morale si etice inalte, discretie, corectitudine, seriozitate si responsabilitate, activitate onesta si loiala,
rudenta si temperanta, spirit de observatie, corectitudine, initiativa, discretie si fidelitate

Criterii care constituie un avantaj
▪ Pregatire/Instruire în diferite domenii specifice informaticii, cu precadere în domeniul administrarii si
gestionarii retelelor informatice;
▪ Certificari Microsoft ( Windows7/Windows 10/ Windows Server 2012 /2016)
▪ Certificari CISCO (CCNA)
▪ Disponibilitate de lucru peste programul normal de lucru

Obiectivele postului
▪ Asigurarea functionarii si întretinerii retelei interne a ADRB-I si a comunicatiei externe cu Autoritatea de
Management pentru POR (AMPOR) si cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE)
▪ Asigurarea functionarii MySMIS la nivelul ADRB-I, conform termenilor si specificatiilor stabilite de
AMPOR si MFE

Principalele atributii si responsabilitati ale postului
1 Realizeaza arhitectura retelei (configurare si setari de retea) aferente implementarii POR; Gestioneaza
comunicatia externa cu AMPOR si MFE ;
2 Intretine/repara serverele, statiile de lucru, alte echipamente conectate la acestea; Gestioneaza
echipamentele de comunicatie (switch-uri, router-e, firewall etc.);
3 Gestioneaza activitatile de service externalizate ale echipamentelor, în functie de necesitatile aparute;
4 Gestioneaza softurile de baza achizitionate pentru toate echipamentele IT din cadrul Agentiei; Pune în
aplicare si verifica modul de respectare a politicilor de licentiere a acestor softuri în conformitate cu
procedurilor interne aplicabile;
5 Realizeaza instalari/dezinstalari si configurari ale softurilor de baza (sisteme de operare, programe utilitare,
programe antimalware) pentru toate echipamentele IT din cadrul Agentiei;
6 Realizeaza analiza periodica a necesarului de resurse hardware, software de baza (sisteme de operare,
programe utilitare, programe antimalware) si echipamente tehnice pentru toate structurile Agentiei
(compartimente/posturi/personal) care folosesc astfel de resurse; Intocmeste termenii de referinta pentru
achizitionarea produselor hardware, software si de comunicatie necesare; Participa în cadrul comisiilor de
evaluare si selectie a produselor hardware, software, precum si a altor echipamente tehnice specializate care
urmeaza a fi achizitionate; Intocmeste propuneri de alocare la nivel de compartimente/posturi/personal a
acestor resurse, in functie de specializarea mijloacelor tehnice si informationale achizitionate si de
specializarea structurilor respective;
7 Asigura suport tehnic şi consultanţă de specialitate în domeniul IT pentru toate activitatile desfasurate la
nivelul Agentiei, în vederea soluţionării problemelor specifice;
8 Gestioneaza politica de securitate si backup a sistemului informatic din ADRB-I privind :
- controlul accesului la retea interna/externa ;
- protectia antimalware
- asigurarea suportului tehnic necesar efectuarii copiilor de siguranta (backup) pentru toate posturile de
lucru din cadrul Agentiei
9 Gestioneaza comunicatia INTERNET (servicii de e-mail, servicii web);
10 Gestioneaza relatia cu Dezvoltatorul si Administratorul MySMIS (Ministerul Fondurilor Europene) în
vederea asigurarii unei functionari optime a conexiunii de acces la nivelul structurilor implicate în
implementarea POR; Gestioneaza relatia cu furnizorul serviciilor de acces la INTERNET si la conexiunea
securizata cu MFE, asigurand suportul pentru functionarea MySMIS;
11 Asigura informarea/instruirea periodica sau ori de cate ori este necesar a structurilor
(compartimente/posturi/personal) care folosesc MySMIS cu privire la noile aplicatii/dezvoltari ale
MySMIS si asupra modalitatilor practice de rezolvare a problemelor care pot aparea;
12 Asigura instruirea/consultanta structurilor cu implicare POR din cadrul Agentiei precum si a unor
potentiali beneficiari de finantari din POR - autoritati publice locale - pe problematici diverse din
domeniul IT&C;
Candidatii interesati vor depune scrisorile de intentie si CV-urile actualizate la secretariatul
Agentiei sau pe email la adresa maria.boanca@adrbi.ro, pana la data de 11.08.2019.
În functie de numarul si relevanta candidaturilor primite, persoanele ale caror CV-uri vor fi
declarate eligibile (îndeplinirea criteriilor obligatorii de recrutare si obtinerea cel putin a notei 7 la
evaluarea activitatii anterioare, conform informatiilor din CV-uri) vor fi anuntate în termen util despre
data/datele de organizare ale examinarilor stabilite pentru posturile mentionate.
Pentru o evaluare cat mai obiectiva a criteriilor de recrutare, candidatii sunt rugati sa acorde o
atentie deosebita la întocmirea CV-urilor si a scrisorilor de intentie, furnizand informatii relevante si
verificabile.
Director general,
Nicula Dumitru Dan

