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ANUNŢ
Compania Naţională ROMARM S.A. cu sediul în Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi:
1. ANALIST DE INFORMAȚII (cod COR asociat 242224)
a. CONDIŢII SPECIFICE OBLIGATORII DE SELECŢIE A CANDIDAŢILOR:
 Absolvent de studii superioare (în domeniul ingineriei informatice constituie avantaj);
 Experiență minim 3 ani în domeniu;
 Cunoaşterea modului de lucru cu PC-ul;
 Cunoşterea limbii engleze – nivel mediu;
 Capacitatea de a lua iniţiativă şi de a rezolva problemele specifice;
 Capacitatea de analiză și sinteză, abilități de comunicare și relaționare și de lucru în echipă.
b. ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ALE POSTULUI:
 Elaborează/actualizează Normele interne de protecție a informațiilor clasificate;
 Elaborează documente procedurale aferente activităţilor specifice Structurii de Securitate şi
întocmeşte documentele necesare obţinerii autorizațiilor și certificatelor de securitate industrială;
 Elaborează şi gestionează corespondenţa aferentă subdomeniilor protecției informațiilor
clasificate în relaţiile cu ORNISS, S.R.I.- O.S.S.S., M.E.- Structura de Securitate, M.Ap.N.;
 Duce la îndeplinire responsabilităţile care decurg din administrarea/utilizarea echipamentelor
informatice dedicate în conformitate cu prevederile documentaţiei de acreditare a acestora.
c. TEMATICA
 Elaborarea şi implementarea unei politici de securitate: drepturi de acces, antivirus,
salvare-recuperare, audit;
 Securitatea datelor: stocare, prelucrare, preluare pe suporți externi şi transmisie;
 Cunoștințe privind legislația în domeniul protecției informațiilor clasificate (Legea nr.
182/2002, privind protecția informațiilor clasificate, HG 585/2002, pentru aprobarea
Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, HG 781/2002,
privind protecția informațiilor secrete de serviciu): protecția juridică și procedurală, protecția
fizică, securitatea industrială și INFOSEC.
2. INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICĂ (Cod COR asociat 251203)
a. CONDIŢII SPECIFICE OBLIGATORII DE SELECŢIE A CANDIDAŢILOR:
 Absolvent de studii superioare în domeniul ingineriei informatice (automatică și calculatoare,
electronică și telecomunicații, informatică etc.);
 Experiență minim 5 ani în domeniu;
 Cunoaşterea modului de lucru cu PC-ul;
 Cunoşterea limbii engleze – nivel avansat;
 Capacitatea de a lua iniţiativă şi de a rezolva problemele specifice;
 Capacitatea de lucru în echipă.
b. ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ALE POSTULUI:
 Elaborează/actualizează şi propune spre avizare/aprobare «Instrucţiunile INFOSEC» ;
 Elaborează/actualizează documentația asociată acreditării sistemelor informatice dedicate;
 Duce la îndeplinire responsabilităţile care decurg din administrarea/utilizarea echipamentelor
informatice dedicate în conformitate cu prevederile documentaţiei de acreditare a acestora;



Elaborează și gestionează corespondența în domeniul INFOSEC în relațiile cu ORNISS, SRI –
OSSS, ME- Structura de Securitate;
 Propune măsuri de securitate în cadrul activităţilor de dezvoltare, pentru diminuarea
vulnerabilităţilor care pot apare.
c. TEMATICA:
 Cunoştinţe generale de hardware și software calculatoare;
 Instalarea şi configurarea sistemelor de operare din familia Windows;
 Elaborarea şi implementarea unei politici de securitate: drepturi de acces, antivirus,
salvare-recuperare, audit;
 Securitatea datelor: stocare, prelucrare, preluarea pe suporți externi şi transmisie;
 Cunoștințe privind legislația în domeniul protecției informațiilor clasificate (Legea nr.
182/2002, privind protecția informațiilor clasificate, HG 585/2002, pentru aprobarea
Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, HG 781/2002,
privind protecția informațiilor secrete de serviciu): protecția juridică și procedurală,
protecția fizică, securitatea industrială și INFOSEC.
CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A PROCESULUI DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE:
Selecţia se va desfăşura în două etape succesive, după cum urmează:
a) Proba scrisă;
b) Interviu.
În vederea înscrierii la concurs/examen, candidaţii vor depune la Serviciul Managementul Resurselor
Umane sau vor transmite pe adresa de e - mail resurseumane@romarm.ro până cel târziu la data de
25.03.2019, ora 12 00 , următoarele documente:
 Curriculum vitae în limba română (se vor include date de contact, inclusiv adresă de e-mail, etc);
 Scrisoare motivaţională.
Candidaţii selectaţi pe baza CV-urilor transmise, vor fi anunţaţi prin e-mail în vederea prezentării la proba
scrisă.
Proba scrisă se va desfăşura la sediul companiei, din B-dul Timişoara, nr. 5B, sector 6, Bucureşti în cadrul
acesteia urmând a fi testate:
- cunoştinţe de specialitate;
- cunoştinţe în domeniul protecției informatice clasificate.
Rezultatele fiecărei etape se vor afişa pe site-ul companiei cu menţiunea „admis” sau „respins”.
După afişarea rezultatelor obţinute la fiecare etapă candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în
termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului fiecărei etape, în intervalul orar 9 00 -14 00 , la
secretariatul C.N. ROMARM S.A. Rezultatul analizei contestaţiei va fi afişat pe site-ul companiei, în termen de
o zi lucrătoare de la data depunerii contestaţiei.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la proba scrisă şi interviu.
Anunţarea câştigătorului (candidatul care obţine cel mai mare punctaj) se va face după soluţionarea
eventualelor contestaţii de la ultima etapă.
Menţiuni suplimentare:
 Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Managementul Resurselor Umane, la telefon
021.4131125, interior 221.
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