
 
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 

Direcţia Juridică  şi Resurse Umane  

Biroul Personal 

 

CALENDAR 

 
 Inginer sistem IA (S) - 1 post - 4h/ zi, perioadă determinată de 3 ani – Direcția Generală Informatizare și 

Comunicații Digitale. 

Condiții de participare: 

- studii superioare; 

- minim 3 ani experiență în domeniul securității cibernetice; 

- minim 6 ani și 6 luni în domeniul administrării sistemelor de operare și a rețelelor. 

Cunoştinţe specifice: 

- sisteme de operare şi servicii uzuale de reţea (LDAP, DNS, DHCP, poştă electronică, file & print server, VPN, VLAN) 

la nivel enterprise; 

- protocoalele web si de comunicaţii uzuale utilizate ȋn reţele de tip LAN, WAN (TCP/IP, UDP, IPSec, HTTP, HTTPS, 

etc.); 

- sisteme de securitate cibernetică la nivel enterprise (testare vulnerabilitati, teste de penetrare, SIEM, IDS/IPS, firewall, 

anti-virus/anti-malware, anti-spam, etc.); 

- sisteme de management al identităţii utilizatorilor; 

- procesul de investigare a incidentelor de securitate cibernetică; 

- evaluarea vulnerabilităţilor şi a ameninţărilor de securitate; 

- administrarea sistemelor de operare Windows, Linux (CentOS, Ubuntu); 

- utilizarea solutiilor de virtualizare (Vmware, KVM, Proxmox); 

- utilizarea echipamentelor de retea (Cisco, Dell, HP, etc.); 

- utilizarea uneltelor pentru scanarea retelelor (nessus, openvas, acunetix, etc.); 

- utilizarea limbajelor de scripting (Python, Bash, PHP, Perl, etc.). 

Publicat în: _______________________/ Monitorul Oficial/ Posturi.gov.ro  

                                                                                             

27.04.2020 Publicarea anunţului 

28.04.2020- 05.05.2020 
Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Compartimentul personal şi 

verificarea documentelor din dosar 

06.05.2020 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 

07.05.2020 – ora 12.00 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 

07.05.2020 – ora 16.00 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 

08.05.2020 – ora 12.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

12.05.2020 – ora 12.00 Susţinerea probei scrise 

13.05.2020 – ora 12.00 Afişarea rezultatelor la proba scrisă 

13.05.2020 – ora 16.00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă 

14.05.2020 – ora 14.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

15.05.2020 – ora 12.00 Susţinerea interviului 

 18.05.2020 – ora 12.00 Afişarea rezultatelor privind interviul 

18.05.2020 – ora 16.00 Depunerea contestaţiilor la interviu 

19.05.2020  – ora 12.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

19.05.2020  – ora 16.00 Afişarea rezultatelor finale 

În termen de maximum 15 zile 

calendaristice de la afişarea rezultatelor 

finale 

Prezentarea la post 

 
                    Director DirecțiaJuridică și Resurse Umane,                                                                   Șef birou personal, 

 

                                         Oana Chicoș                                                                                                 Ec. Victoria Grigoraşi 

 


