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ANUNŢ 
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant  

de execuție de  Referent de specialitate gr. III  în Catedra tehnologii de rețea la 

centrul de perfecționare pentru tehnologia informației la Școala de instruire 

pentru comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică 
 

 

 

Postul pentru care se organizează concurs este Referent de specialitate gr. III  în Catedra 

tehnologii de rețea la centrul de perfecționare pentru tehnologia informației a U.M. 01606 Sibiu. 

 

Principalele cerinţe ale postului: Desfăşoară activităţi didactice în aria curriculară a 

catedrei; Participă la elaborarea de cursuri, culegeri de lecţii, exerciţii şi alte materiale de instruire; 

Participă la elaborarea documentelor necesare desfăşurării activităţilor didactice/de instruire din 

responsabilitatea centrului; Elaborează instrumentele de evaluare a elevilor, studenților şi 

cursanţilor şi analizează performanţele acestora; Participă la activităţi de îndrumare a elevilor, 

studenților şi cursanţilor; Participă la crearea, dezvoltarea şi actualizarea paginilor web ale şcolii de 

instruire postate pe reţeaua Internet; 
 

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  

 

 cerere de înscriere la concurs adresată comandantului unităţii militare 01606 Sibiu - se va 

completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului;  

 curriculum vitae – model european;  

 certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să 

candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, 

valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data 

desfăşurării primei probe a concursului;  

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  

copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului solicitate;   

 copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;  

 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 

sanitare abilitate;  

 acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii 

autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei 

postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs – se va completa la sediul unităţii 

la momentul depunerii dosarului.  

 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 17.09.2021, ora 15.00. 

  

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, 

localitatea Sibiu, persoană de contact Plt.adj. PUMNEA Sorin, secretar, telefon 0269 / 233930, int. 

112. 

 

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:  
1. deținerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliul în România; 

                                                 
 Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea 

verificării conformităţii cu acestea.  
 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
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2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 

3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

4. deținerea capacității depline de exerciţiu; 

5. deținerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 

pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6. persoana care dorește să candideze trenuie 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 funcţiei, cu 

excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt: 

1. absolvirea cu diploma de licență a studiilor superioare în domeniile de licență informatică 

/ calculatoare și tehnologia informației / inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii 

informaționale / ingineria sistemelor; 

2. nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este secret de serviciu; în acest sens 

este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind efectuarea verificărilor în 

vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în 

situaţia în care va fi declarată „admisă”; 

3. minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor superioare în domeniile de licență 

informatică / calculatoare și tehnologia informației / inginerie electronică, telecomunicații și 

tehnologii informaționale / ingineria sistemelor;  

4. cunoştinţe de operare/programare pe calculator: instalare/administrare sisteme de operare 

Microsoft Windows – Foarte bine, operare Microsoft Office – Foarte bine, programare PhP și 

MySQL – Bine; 

5. uşurinţă în comunicare în scris și verbal, putere ridicată de muncă, punctualitate, meticulozitate, 

spirit de observație, inițiativă, pragmatism, adaptabilitate, responsabilitate, dorinţă de perfecţionare 

permanentă, creativitate, rezistență la lucrul în condiții de stres, cunoaşterea şi aplicarea consecventă a 

reglementărilor specifice, respectarea normelor de disciplină şi a eticii profesionale. 
 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 22.09.2021 ora 15.00, la 

sediul U.M. 01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul 

01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu, în data de 23.09.2021, până la ora 

15.00; persoană de contact secretar: Plt.adj. PUMNEA Sorin, telefon 0269 / 233930, int. 112. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se 

afişează în data 24.09.2021, la sediul U.M. 01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea 

Sibiu şi pe pagina de internet. 

 

 

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

 

1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, 

localitatea Sibiu, în data de 29.09.2021, ora  10.00; 

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 30.09.2021, ora 15.00, la sediul U.M. 

01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01606 

Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu, în data de 01.09.2021, până la ora 15.00 

persoană de contact secretar: Plt.adj. PUMNEA Sorin, telefon 0269 / 233930, int. 112. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de 

04.10.2021, ora 15.00, la sediul U.M. 01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea 

Sibiu şi pe pagina de internet. 

 

2. Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, 

localitatea Sibiu, în data de 05.10.2021, ora  10.00; 
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Rezultatul la interviu se afişează în data de 06.10.2021, ora 15.00, la sediul U.M. 01606 

Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 01606 Sibiu, 

bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu, în data de 07.10.2021, până la ora 15.00; persoană 

de contact secretar: Plt.adj. PUMNEA Sorin, telefon 0269 / 233930, int. 112. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează în data de 

08.10.2021, ora 15.00, la sediul U.M. 01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea 

Sibiu şi pe pagina de internet. 

 

Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 11.10.2021, ora 15.00, la sediul 

U.M. 01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet. 

 

 Tematica de concurs: 

 

1. Arhitectura sistemelor de calcul – arhitectura unui sistem de calcul; reprezentarea numerelor 

în calculator; 

2. Sisteme de operare – concepte: organizare, arhitectură, management, securitate; structuri ale 

sistemelor de operare; sistemul de operare Windows 10; 

3. Reţele de calculatoare – utilizările rețelelor de calculatoare, hardware-ul reţelei, modele de 

referinţă, exemple de reţele, standardizarea reţelelor, unităţi de măsură; nivelul fizic; nivelul reţea; 

4. Administrare Windows Server 2012 R2 – instalare și actualizare Windows Server 2012 R2; 

managementul conturilor; administrare Active Directory; managementul politicilor de grup; 

5. Administrare Windows Server 2016 – instalare Windows Server 2016; configurare inițială 

Windows Server; administrare Directory Services; roluri în Windows Server 2016; 

6. Standarde naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România – dispoziții generale; 

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. 

 

 

            Bibliografia de concurs: 

 

1. Adrian Atanasiu, Arhitectura calculatorului, editura Infodata, 2006, cap. 1-2 (pag. 5-28); 

2. Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne, Operating System Concepts, Tenth 

Edition, 2018, ISBN 978-1-119-32091-3, cap.1-2, 21 (pag.3-102, 821-897); 

3. Andrew S. Tannenbaum, Reţele de calculatoare, ediţia a patra, editura Byblos, 2003, cap. 

1, 2, 5 (pag. 1-164, 309-429); 

4. Thomas Orin, Training Guide: Windows Server 2012 R2, ISBN 978-0-7356-8469-0, cap. 

1-2, 4-5 (pag. 1-117, 177-273); 

5. Bekim Dauti, Windows Server 2016 Administration Fundamentals, 2017, ISBN 978-1-

78862-656-9, cap. 2, 3-5 (pag. 66-105, 147-303); 

6. H.G. nr. 585 / 2002, Standarde naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în 

România, cap. 1-3 (art.1-82). 

 

NOTE: 

 1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul UM 01606 Sibiu, Bulevardul Vasile Milea, nr. 3-

5, telefon contact 0269 / 233930, int. 112. 

 2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi 

completările ulterioare, după caz. 
 

 


