Cerinţe de ocupare prin concurs a postului
Condiţii generale de participare:
În vederea înscrierii la concurs, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
• să aibă cetăţenia Republicii Moldova;
• să cunoască limba română, scris şi vorbit nivel avansat;
• să aibă vârsta cuprinsă între 23 şi 40 ani;
• să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
• să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
• să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs,
• să fie fără antecedente penale.
Condiţii specifice pentru ocuparea unui post contractual de Specialist Direcția
Management Intern, Secția Tehnologii Informaționale și e-transformare:
1. studii superioare universitare în domeniul IT, studii superioare absolvite cu diplomă
de licență și master în domeniul IT;
2. Să cunoască:
Sisteme de Operare (Server):
• Windows
• Linux
• VMware
• Networking:
• Protocoale de rutare
• Lan Switcing
• Wireless
• Administrarea echipamentelor Data Storage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integrarea serviciilor, tehnologiilor:
Server Domain Controller (Active Directory)
Server DNS
Server DHCP
Server MS Exchange
Server MS Lynk (Communicator)
Server WSUS
Print Server
Server IIS
Server FTP
FileServer – FSRM
Sisteme de gestiune a BD, principii de bază în instalare, utilizare și administrare

Securitate informațională
•
•
•
•
•
•
•

Sistemele de monitorizare a infrastructurii
Sisteme antivirus/antispam
Standarte de securitate
Sisteme Intrusion Detection (IDS)
Sisteme Intrusion Prevention (IPS)
Sisteme Firewall
Backup Date și Automatizări

5. experiență în domeniu constituie un avantaj;
6. existența portofoliului;
7. cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - engleză - nivel de vorbire mediu
sau avansat şi a altei limbi străine de circulaţie internaţională, de preferat germană
sau franceză;
8. capacităţi de analiză şi sinteză, gândire logică şi abstractă;
9. abilități bune de comunicare;
10.capacitate de muncă, responsabilitate, abordare creativă.
I. DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS
• cerere de înscriere la concurs adresată Directorului general AGEPI;
• copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz;
• copiile documentelor care atestă nivelul studiilor - diplomă, în original şi copie
(originalul se va restitui la data depunerii, după confruntarea cu copia);
• copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
• declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
• curriculum vitae;
• alte documente pe care candidatul le consideră relevante pentru desfăşurarea
concursului.
II. CONCURSUL CONSTĂ ÎN 3 ETAPE SUCCESIVE:
• preselecţia dosarelor de înscriere;
• proba practică - la sediul AGEPI. Proba practică constă în modelarea unui sistem
informațional în Cisco Packet Tracer. Durata probei maximum 3 ore.
• interviul - la sediul AGEPI.
Persoanele admise la cea de-a II-а şi, respectiv, a III-а etapă vor fi contactate la
telefon/poștă electronică pentru a fi invitate la proba scrisă şi interviu.

