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ANUNȚ DE RECRUTARE PRIN CONCURS 

 
PENTRU OCUPAREA A TREI POSTURI DE EXECUȚIE DIN CADRUL DIRECȚIA OPERAȚIUNI ȘI IT: 

1. INGINER DE SISTEM – Serviciul Administrare IT 
2. ADMINISTRATOR BAZE DE DATE – Serviciul Administrare IT  
3. ARHITECT DE SISTEM – Serviciul Soluții IT 

 
TERMEN LIMITĂ pentru înscriere: 04.06.2014, ora 17:00 

 
DENUMIREA POSTURILOR: 

1. Inginer de sistem – Serviciul Administrare IT 
2. Administrator baze de date – Serviciul Administrare IT 
3. Arhitect de sistem – Serviciul Soluții IT 

POZIȚIA ÎN ORGANIGRAMĂ: 

 Posturile de Inginer de sistem și Administrator baze de date se află în directa subordine a 
Șefului de Serviciu Administrare IT, aflat în Direcția Operațiuni și IT din structura organizatorică 
coordonată de Președintele A.S.F..  

 Postul de arhitect de sistem se află în directa subordine a Șefului de Serviciu Soluții IT, aflat în 
Direcția Operațiuni și IT din structura organizatorică coordonată de Președintele A.S.F..  
PROFILURILE CĂUTATE ALE CELOR TREI POSTURI: 

Candidații ideali pentru aceste posturi dovedesc experiența solicitată, vorbesc fluent limba 
engleză și vor prezenta următoarele comportamente și atitudini:  

- analizează eficient problemele, identifică instrumente sau resurse pentru rezolvarea lor; 
- stabilesc priorități și planifică sarcinile pe care le desfășoară, sunt preocupați de îmbunătățirea 

constantă a performanţei, concentrându-se pe eficiență și eficacitate în atingerea rezultatelor; 
- rezultatul muncii prezintă în mod constant acuratețe; 
- își prioritizează munca și se asigură de finalizarea la timp a sarcinilor de serviciu; 
- încurajează activ o atitudine colaborativă și de cooperare; 
- se adaptează ușor, au o abordare pozitivă, contribuie și dezvoltă alternative. 

 
ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PRINCIPALE ALE POSTURILOR: 
 

1. Inginer de sistem, Serviciul Administrare IT 
 asigură instalarea și administrarea serverelor, a sistemelor de operare, a programelor utilitare ale 

acestora precum și administrarea și managementul performanțelor, capacității, scalabilității, 
accesibilității, securității și integrității acestora;  

 analizează defecțiunile apărute în funcționarea infrastructurii tehnice de care răspunde și 
propune/implementează măsuri de remediere; 

 oferă consultanță tehnică și suport grupurilor de dezvoltare de aplicații; 
 asigură integrarea infrastructurii de care răspunde în arhitectura rețelei de calculatoare a ASF; 
 monitorizează performanțele infrastructurii tehnice de care răspunde și identifică, raportează și 

rezolvă problemele apărute; 
 asigură administrarea sistemului de management al utilizatorilor sistemelor de calcul din cadrul 

institutiei; 
 asigură administrarea sistemelor de securitate a datelor din cadrul instituției; 
 asigură managementul platformelor virtualizate; 
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 agrega procedurile pentru gestionarea și securizarea accesului la platformele de servere, 
sistemele de operare aferente și programele utilitare, prevenind accesul abuziv și accesul 
neautorizat la acestea; 

 întocmeşte şi actualizează permanent documentaţia tehnică a sistemului administrat; 
 realizează operațiile de back-up/restore pentru sistemele gestionate; 
 asigură activitatea privind controlul tehnic, recepţia şi predarea tehnicii de calcul; 
 acordă asistenţa în utilizarea infrastructurii de calcul personalului instituţiei; 
 asigură instalarea stațiilor de lucru din cadrul instituției. 

 
2. Administrator baze de date, Serviciul Administrare IT 
 asigură implementarea, instalarea, administrarea bazelor de date (Oracle, Microsoft SQL, 

sisteme Open Source) precum și administrarea și managementul performanțelor, capacității, 
scalabilității, accesibilității, securității și integrității acestora; 

 analizează incidentele apărute în funcționarea sistemelor de baze de date și 
propune/implementează măsuri de remediere; 

 oferă consultanță tehnică și suport, cu privire la sistemele de baze de date, grupurilor de 
dezvoltare de aplicații; 

 administrează și monitorizează tehnologiile bazelor de date pentru a corespunde cerințelor de 
performanță și disponibilitate;  

 asigură dezvoltarea, implementarea și întreținerea bazelor de date pentru a corespunde 
cerințelor tehnice și funcționale; 

 asigură securizarea accesului la bazele de date, prevenind accesul abuziv și accesul neautorizat 
la acestea; 

 întocmeşte şi actualizează permanent documentaţia tehnică a sistemului de baze de date 
administrat; 

 realizează managementul utilizatorilor bazelor de date gestionate și asigură alocarea drepturilor 
în sisteme conform procedurilor sau solicitărilor managementului; 

 realizează operațiile de back-up /restore pentru bazele de date gestionate; 
 optimizează performanțele sistemelor de baze de date; 
 acordă asistenţă în utilizarea infrastructurii de calcul personalului instituţiei; 
 participă la elaborarea procedurilor specifice activităţii serviciului.  

 

3. Arhitect de sistem, Serviciul Soluții IT 
 proiectează soluții de arhitectură pentru sisteme informatice, respectând standardele definite la 

nivelul organizației; 
 documentează și actualizează arhitectura “enterprise”, de sistem și a structurilor de date din 

cadrul instituției; 
 urmărește asigurarea și menținerea coerenței modelului de date al A.S.F. în colaborare cu 

structurile organizationale; 
 revizuiește modificările în arhitectura de sistem și în a structurilor de date; 
 asigură coerența și compatibilitatea soluțiilor informatice dezvoltate, implementate sau migrate în 

cadrul instituției; 
 asigură concordanța între planurile de achiziții de software și hardware și strategia de dezvoltare 

a sistemului informatic al instituției; 
 elaborează, pe baza cerinţelor funcţionale, specificaţiile de arhitectură software și hardware 

necesare în vederea achiziţionării produselor software/hardware, aplicaţiilor informatice, 
serviciilor de consultanţă, dezvoltare şi implementare de aplicaţii informatice şi a altor servicii 
asociate, cu caracter informatic; 
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 asigură suportul pentru activitățile de testare; 
 colaborează cu membrii echipei de lucru şi cu persoanele din celelalte compartimente pentru 

integrarea modulelor de program / programelor / componentelor / aplicaţiilor software în sistemul 
informatic; 

 participă la analiza detaliată a tuturor aspectelor sau propunerilor ce pot avea un impact 
semnificativ asupra sistemului informatic existent; 

 dezvoltă baza de cunoștinte de specialitate a compartimentului, se documentează permanent pe 
teme de specialitate, colectează, structurează și analizează informațiile si asigură accesul 
celorlalți membri ai compartimenului la informațiile colectate; 

 participă la elaborarea strategiei IT privind evoluțiile tehnice, software sau de comunicaţii; 
 implementează şi actualizează mecanismele de securitate ale aplicaţiilor informatice ale A.S.F.. 

 
CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 

Condiții generale: 
- cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu; 
- candidatul trebuie să beneficieze de drepturile cetățenești; 
- să fi împlinit vârsta de 18 ani cel mai târziu la data depunerii candidaturii; 
- apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; starea de sănătate este atestată 

pe bază de examen medical de specialitate; 
- să prezinte garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere (să nu fi fost 

condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni; să nu fi desfășurat activitate de poliție 
politică; să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau concediat din motive imputabile 
salariatului în ultimii 5 ani). 

- îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate solicitate. 
 
Condiții specifice: 
 
1. Inginer de sistem, Serviciul Administrare IT 
 

Studii: Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă.  
 
Experiență de specialitate: de minimum 1 an pe posturi cu studii superioare în 
domeniul IT.  
 
Experiență relevantă:  

a. Proiectarea, dimensionarea și integrarea sistemelor de calcul; 
b. Administrarea și monitorizarea sistemelor de calcul; 
c. Sistemele de operare Microsoft Windows, UNIX și Linux; 
d. Proiectare și implementare strategii de backup și recovery; 
e. Asigurarea securității sistemelor de calcul; 
f. Proiectare și administrare rețele de calculatoare; 
g. Utilizarea programelor utilitare de administrare a infrastructurii IT; 
h. Implementare și utilizare Active Directory; 
i. Implementare și utilizare sisteme de data storage; 
j. Virtualizare infrastructură IT; 
k. Utilizare standard ITIL.  

Limba engleză: nivel mediu.  
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2. Administrator baze de date, Serviciul Administrare IT 
 

Studii: Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă.  
 
Experiență de specialitate: de minimum 1 an pe posturi cu studii superioare în 
domeniul IT.  
 
Experiență relevantă:  
a. Proiectarea sistemelor care folosesc baze de date; 
b. Administrarea și monitorizarea sistemelor de baze de date;  
c. Sisteme de baze de date: Microsoft SQL, Oracle și alte sisteme “open 

source”; 
d. Sisteme de operare Microsoft Windows, UNIX, Linux; 
e. Proiectare și implementare strategii de backup și recovery;  
f. Asigurarea securității sistemelor de baze de date;  
g. Proiectare baze de date în sistem high availability; 
h. Utilizarea programelor utilitare de administrare a sistemelor de baze de date;  
i. Optimizarea performanței sistemelor de baze de date; 
j. Dezvoltare software pentru sisteme de baze de date; 
k. Utilizare standard ITIL. 
 
Limba engleză: nivel mediu.  

 
3. Arhitect de sistem, Serviciul Soluții IT 

 

Studii: Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă cu specializare 
tehnică/IT sau studii superioare absolvite cu diplomă de licență+cursuri de 
specializare cu profil IT. 
 
Experiență de specialitate: de minimum 3 ani pe posturi cu studii superioare în 
domeniul IT.  
 
Experiență relevantă:  
a. Proiectarea și dimensionarea sistemelor complexe de calcul;  
b. Sisteme de baze de date: Microsoft SQL, Oracle și alte sisteme “open 

source”; 
c. Sisteme de operare Microsoft Windows, UNIX, Linux; 
d. Standardul de arhitectură TOGAF; 
e. Proiectarea securității sistemelor de calcul complexe; 
f. Proiectarea sistemelor de calcul cu disponibilitate înaltă;  
g. Proiectare și implementare sisteme bazate pe SOA; 
h. Utilizare servere de aplicații, portal, middleware și tehnici de integrare 

sisteme de calcul; 
i. Dezvoltare sisteme software folosind IDE-uri JAVA și Microsoft;  
j. Dezvoltare soluții software de integrare a sistemelor de calcul;  
k. Tehnici de testare sisteme de calcul; 
l. Utilizare standard ITIL. 
Limba engleză: nivel mediu.  
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Atenție!!! 

 La completarea formularului de candidatură disponibil pentru funcția pentru care aplicați 
se va detalia experiența relevantă și modul de dobândire al acesteia. Formularele de 
candidatură incomplete vor fi declarate invalide și nu vor fi supuse verificării eligibilității. 

 În cazul în care vă depuneți candidatura pentru mai multe posturi scoase la concurs, 
precizați în e-mailul de candidatură ordinea de prioritate în ocuparea posturilor pentru care 
aplicați. 

 
CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ: 

- Formularul de candidatură; 
- Un CV în format Europass; 
- Copie a actului de identitate al candidatului; 
- Scrisoare de motivație; 
- Scrisori de recomandare; 
- Copii ale diplomelor solicitate (și/sau atestate de echivalare a diplomelor obținute în străinătate, 

eliberate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului 
Educației Naționale); 

- Carte de muncă și/sau adeverință care să ateste vechimea în muncă, însoțită de raportul per 
salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienței profesionale; 

- Alte documente/ atestate/ avize care dovedesc îndeplinirea condițiilor de înscriere la concurs, 
dacă este cazul. 
 

REGULI DE TRANSMITERE A DOSARELOR DE CANDIDATURĂ: 
Reguli de transmitere a documentelor pe e-mail: 
- Mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 5 MB; 
- Vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicații sau site-
uri web (cum ar fi cele generate de site-urile web de transfer de fișiere în care se anunță link-urile 
de descărcare a fișierelor); 
- Nu se vor transmite atașamente cu extensiile: .exe; .com sau .Ink; 
- Nu se vor transmite atașamente parolate; 
- În subiectul sau corpul mesajelor să nu fie link-uri către site-uri web; 
- Documentele transmise prin transfer de fișiere online nu vor fi descărcate. 
- Subiectul mesajului trebuie să conțină denumirea postului menționat în titlul anunțului; 
Toate documentele vor fi scanate individual, salvate în format .pdf și atașate în același e-
mail.  

ASPECTE GENERALE PRIVIND PROCESUL DE DERULARE A CONCURSULUI: 
În situația în care un candidat dorește să participe la 2 (două) sau mai multe concursuri 

organizate simultan de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, acesta va completa ordinea 
opțiunilor exprimate în textul emailului transmis cu dosarul de participare la concurs.  

Dosarele de candidatură incomplete, care nu se conformează regulilor de transmitere a 
documentelor sau care au fost transmise după data limită de depunere a candidaturii, vor fi declarate 
invalide și nu vor fi supuse verificării eligibilității. 

Confirmarea înscrierii la concurs și participării la următoarele etape se va face exclusiv prin 
transmiterea de către Direcția Resurse Umane prin e-mail transmis doar candidaților declarați eligibili.  

Vor fi contactați de către Direcția Resurse Umane doar candidații care promovează 
etapele concursului.  
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Condiția necesară pentru derularea procesului de recrutare este înregistrarea a cel puțin 3 (trei) 
candidaturi cu dosarul complet și care să respecte cerințele publicate în anunțul de recrutare, conform 
etapelor stabilite în procedura de recrutare.  

În cazul în care nu se înregistrează minim 3 (trei) candidaturi cu dosarul complet și care să 
respecte cerințele publicate în anunțul de recrutare, Direcția Resurse Umane va relua întregul proces de 
recrutare, pentru asigurarea unui mediu competițional performant.  

 
CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR DE CONCURS: 
 

Nr. 
crt. 

Acțiune Perioadă de 
desfășurare 

Observații Responsabili 

1. 
Depunere dosare de 
candidatură 

26.05-04.06.2015 
Se face doar electronic la 
adresa cariere@asfromania.ro 

Candidati 

2. Verificare eligibilitate 08.06-19.06.2015 
Se face de către Comisia de 
verificare a eligibilității 

Comisia de 
concurs 

3. Interviu Preliminar 23.06-30.06.2015 
Se desfășoară la sediul A.S.F. 
de către Comisia de Concurs  

Comisia de 
concurs 

4. 
Interviu  
Socio-Profesional 

02.07-09.07.2015 
Se desfășoară la sediul A.S.F. 
de către Comisia de Concurs 

Comisia de 
concurs 

5. Depunere contestații 10.07.2015 
Se depun electronic la adresa 
cariere@asfromania.ro 

Candidati 

6. 
Soluționare 
contestații 

13.07-14.07.2015 
Se face de către Comisia de 
soluționare a contestațiilor 

Directia Resurse 
Umane 

7. Oferta de angajare 15.07-17.07.2015 

Se prezintă candidatului 
câștigător iar după depunerea 
integrală a documentelor de 
angajare se semnează 
contractul de muncă și fișa de 
post 

Directia Resurse 
Umane 

8. Integrarea angajatului 20.07.2015 
Adaptarea d.p.d.v. social și 
profesional la locul de muncă 

 

 
 


