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ANUNŢ
Compania Naţională ROMARM S.A. cu sediul în Bucureşti, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi:

1.

ANALIST - IT (cod COR 251201).
a. ATRIBUŢIILE PRINCIPALE
o Analizează, proiectează şi realizează, testează şi implementează lucrări informatice
(aplicaţii) pentru compartimentele C.N. ROMARM S.A. şi filialele acesteia.
o Realizează şi întreţine aplicaţiile informatice necesare bazei de date de licenţe de export
şi import precum şi a anexelor aferente, asigurând şi programele de tipărire a licenţelor.
o Realizează şi întreţine aplicaţiile informatice necesare evidenţei contractelor de export,
import şi interne, cantitativ şi valoric.
b. CERINŢE:
o Absolvent de studii superioare în domeniul ingineriei informatice (informatică,
automatică, calculatoare etc.);
o Cursuri de perfecţionare în domeniul programării;
o Minim 1 an experienţă în programare;
c. TEMATICĂ:
 Programare în mediul VISUAL FoxPro;
 Baze de date relaţionale;
 Cunoştinţe despre echipamentele de calcul şi reţele de calculatoare;
 Cunoştinţe despre sisteme de operare, programe utilitare şi de securitate;
 Metode şi tehnici de proiectare a sistemelor informatice.

2. ADMINISTRATOR DE REŢEA DE CALCULATOARE (cod COR 252301)
a. ATRIBUŢIILE PRINCIPALE
o Instalarea , configurarea , întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a componentelor
hardware pentru reţeaua de calculatoare, precum şi a serviciilor de reţea;
o Participarea la proiectarea şi implementarea arhitecturii de reţea LAN/WAN;
o Administrarea infrastructurii de reţea a companiei;
o Administrarea procedurilor de bak-up şi restore ale configuraţiei reţelei:
o Planificarea şi asigurarea suportului pentru infrastructura de reţea 24h/24h;
o Analizarea problemelor care apar la servere, staţii de lucru şi ecipamente de reţea;
o Întocmirea şi ţinerea la zi a documentaţiei reţelelor, a problemelor de reţea
apăraute şi a soluţiilor găsite;
o Monitorizarea performanţei reţelei şi implementarea de soluţii de îmbunătăţire;

o Aplicarea de măsuri de securizare a reţelelor şi a politicilor de „disaster
recovery”.
b. CERINŢE:
o Absolvent de studii superioare (de preferat în domeniul ingineriei informatice Automatizări şi calculatoare, Informatică, Tehnologia informaţiei, etc);
o Cunoştinţe aprofundate despre reţele de calculatoare( Ethernet, LAN, WAN TCP/IP,
VLAN, VPN)
o Cunoaştinţe aprofundate despre sistemele de operare (Microsoft Windows Server,
Windows 7/10, distribuţii Linux, virtualizare, securitate), hardware calculatoare
(servere, staţii de lucru, medii de stocare, arhitecturi redundante);
o Minim 1 an experienţă în administrare de reţele;
c. TEMATICĂ:
 Calculatoare – arhitectura microcalculatoarelor;
 Cunoştinţe generale de hardware pentru servere şi staţii de lucru;
 Instalarea şi configurarea staţiilor de lucru;
 Arhitecturi de reţea;
 Instalarea şi configurarea sistemelor de operare pe servere Windows;
 Instalarea şi configurarea în reţea a unei distribuţii a sistemului de operare Linux;
 Elaborarea şi implementarea unei politici de securitate la nivel de servere şi staţii de
lucru: antivirus, firewall, drepturi de acces;
 Securitatea fizică: incinte, echipamente şi medii de transmisie;
 Securitatea datelor: stocare, prelucrare şi transmisie;
 Securitatea reţelelor de date.
În vederea înscrierii la concurs, 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 01.09.2017,
ora 12 00 , următoarele documente:
 Curriculum vitae (se vor include date de contact, inclusiv adresă de e-mail etc);
 Scrisoare motivaţională.
Procedura de derulare a procesului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea ocupării
posturilor vacante anunţate se regăseşte pe site-ul companiei.
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la Serviciul Managementul Resurselor Umane, telefon
0214131125, int.221.
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