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                                                      A N U N Ţ 

În temeiul art. 31.alin. 1 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din  

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor  

H.G. nr. 286/2011 – Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare 

a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, 

                                Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca  

organizează, în zilele de 18 decembrie și 20 decembrie 2019 concurs pentru ocuparea postului : 

Inginer de sistem  în cadrul Centrului de Comunicații şi Tehnologia Informaţiei post contractual vacant 

pe perioadă nedeterminată. Norma de lucru: 8 ore / zi 

Nivel studii: Absolvent cu diplomă de licenţă al unei instituţii de învăţământ superior în domeniul 

ştiinţelor exacte (matematică, informatică), ştiinţelor inginereşti (calculatoare şi tehnologia informaţiei, 

electronică şi telecomunicaţii, inginerie electrică, ingineria sistemelor). 

Nu se solicită vechime. 
Abilităţi: flexibilitate, adaptabilitate, capacitate de învăţare, de prioritizare a sarcinilor şi de asumare a 

responsabilităţilor, abilităţi de comunicare şi interrelaţionare. 

Condiţii generale: 
1. Cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

            aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România  
2. Cunoaşte bine limba română, scris şi vorbit; 
3. Capacitate deplină de exerciţiu; 
4. Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

             adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie şi a fişei de aptitudine eliberată 
             de un cabinet de medicina muncii. 

5. Persoana 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.  

6. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
            potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
      7.  Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale. 
Candidaţii vor depune dosarul de concurs la Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare până cel 

târziu la data de 10 decembrie 2019 ora 15, la sediul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, 
Bld.21 Dec.1989, nr.90. 
Acte necesare la dosar: 

1. Cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituţiei; 
2. Copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea potrivit legii, după caz ; 
3. Copiile 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 ; 

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în 
            muncă în meserie sau în specialitatea studiilor; 

5. Cazierul judiciar (sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente 
            penale, valabilă până la data concursului); 

6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care 
candidează, eliberată de către medicul de familie al candidatului;  

7. Curricullum vitae; 
8. Menţionăm că pe lângă documentele enumerate în H.G. nr. 286/2011 –Regulament cadru privind 

 stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din 

 sectorul bugetar plătit din fonduri  publice, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, Secţiunea a 2-a 

 Dosarul de concurs art.6 lit.a-g, se mai solicită: 

- Fişa de aptitudine eliberată de un cabinet de medicina muncii.  
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Copiile actelor necesare se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru  

conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse umane şi salarizare. 

 Rezultatele selecţiei dosarelor:   11 decembrie 2019 
 Depunere contestaţii selecţie dosare:            12 decembrie 2019, până la ora 10. 

 Rezultate contestaţii selecţie dosare:           12 decembrie 2019, ora 16. 

 Concursul se va desfăşura la sediul la sediul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, Piața 
Unirii nr.31 şi va consta în probă practică şi interviu. 

Graficul desfăşurării probelor de concurs:  

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 

Probă practică: 18 decembrie 2019, ora 10, la sediul UAD, Piaţa Unirii, nr.31,Cluj-Napoca. 

Probă interviu: 20 decembrie 2019, ora 10, la sediul UAD, Piaţa Unirii, nr.31,Cluj-Napoca. 

Se prezintă la interviu doar candidaţii care au obţinut peste 50 de puncte la proba anterioară . 
Afişare rezultate proba practică:                 18 decembrie 2019, ora 16. 

Depunere contestaţii proba practică:          19 decembrie 2019, până la ora 10. 

Afişare rezultate finale proba practică :      19 decembrie 2019, începând cu ora 15. 
Afişare rezultate proba de interviu :        20 decembrie 2019, ora 13.00 
Depunere contestaţii proba de interviu:  23 decembrie 2019, până la ora 9. 
Afişare rezultate finale concurs :             23 decembrie 2019, ora 16.  
Contestaţiile se depun la sediul UAD Piaţa Unirii nr.31, Cluj-Napoca-Registratură. 
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Tematica 
1. Reţele de comunicaţii date. Tipuri de reţea, topologii, componente. Adresare IP. 
2. Reţele Wireless 
3. Reţele VPN (IPsec, OpenVPN) 
4. Sisteme de operare. Noţiuni generale privind sistemele de operare. Instalarea şi configurarea sistemelor de 
    operare şi a aplicaţiilor pe staţii de lucru şi configurarea echipamentelor periferice. 
5. Administrarea serverelor. Administrarea serviciilor, diagnosticarea şi rezolvarea incidentelor. 

5.1. WindowsServer (Domain Controller) 
5.2. Linux: 
 5.2.1. Instalare 
 5.2.2. Servicii: HTTP (Apache), SMTP (Postfix), MySQL, Webmail 
 5.2.3. Firewall 
5.3. Virtualizare (Proxmox, VMware, Hyper-V, VirtualBox, Xen) 

6. Routere şi firewall-uri (pfSense) 
7. VoIP (Asterisk) 
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