IT System Administrator
Responsabilitati :
Elaborarea Documentaţiei Tehnice [DT] aferente funcţionării Subsistemului Informatic
(specificaţiile de instalare şi parametrizare);
Elaborarea Documentaţiei Tehnice [DT] aferente funcţionării sistemului pentru utilizatorii finali;
Instruirea utilizatorilor finali ai sistemelor informatice;
Punere în funcţiune a echipamentelor de tip PC (montare şi configurare);
Punere în funcţiune a echipamentelor de tip PERIFERIC (montare şi configurare);
Transferul produsului program de tip client de pe suportul de informaţie extern pe un suport
magnetic al unui echipament de tip PC si /sau activare licenta in SI ;
Urmărirea parametrilor caracteristici pentru a se putea stabili apariţia unui defect şi a gradului de
încărcare pentru echipamentele de tip PC.;
Urmărirea parametrilor caracteristici pentru a se putea stabili apariţia unui defect şi a gradului de
încărcare pentru echipamentele de tip PERIFERIC.;
Activitatea predictivă de curăţare-gresare-etc a echipamentelor în conformitate cu specificaţiile
producătorului şi cu condiţiile de mediu pentru echipamentele de tip PC;
Activitatea predictivă de curăţare-gresare-etc a echipamentelor în conformitate cu specificaţiile
producătorului şi cu condiţiile de mediu pentru echipamentele de tip PERIFERICE;
Aducerea echipamentelor de tip PC în parametri normali de funcţionare în urma apariţiei unui
defect;
Aducerea echipamentelor de tip PERIFERIC în parametri normali de funcţionare în urma apariţiei
unui defect;
Activitatea de transfer a datelor de configurare şi parametrizare a resurselor unui SI de pe un
suport intern operativ pe un suport extern de rezervă. ;

Cerinte :
Studii superioare universitare de profil (in curs sau finalizate)
Institutul Politehnic - Automatica si Calculatoare, Electronica, Academia de Studii EconomiceFacultatea de Statistica, Cibernetica si Informatica Economica; Facultatea de MatematicaInformatica sau echivalente); sau experiența de minim 3 ani într-o funcție similara
Abilitati de comunicare/relationare in limbile romana si engleza (scris si vorbit) nivel mediu;

rezistenta la stres; recomandare de la unul din ultimile 2 locuri de munca;
• 2 ani experienta ca Sistem Administrator
•Cunoștințe avansate de utilizare a computerelor si a suitelor de programe destinate
productivității (ex: pachetul Microsoft Office)
•Experienta in diagnosticarea problemelor hardware, software si de retea pentru statiile de
lucru ce ruleaza OS Windows 7 Professional
•Experienta in administrare : Active Directory Services; Active Directory Group Policy Objects
(GPO); Group Policy Management Console (GPMC);SCCM
•Cunostinte medii TCP/IP, DNS, Apache/IIS, MySQL/MSSQL, mail servers, FTP, firewalls
•Cunostinte medii shell scripting Powershell reprezinta un plus
•Cunoștințe generale de lucru cu baze de date

