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Denumire post: ARHITECT DE SISTEM 
Serviciul:  Soluții IT 
Direcţia:  Operaţiuni şi IT 
 
RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE: 

- proiectează solutii de arhitectura pentru sisteme informatice, respectand standardele 
definite la nivelul organizatiei; 
- documenteaza si pastreaza informatii si/sau modele ale arhitecturii de sistem si ale 
structurilor de date. Se ocupa de actualizarea si modificarea acestor informatii pe parcursul 
derularii activitatilor; 
- urmareste asigurarea si mentinerea coerentei modelului de date al A.S.F., in colaborare 
cu restul Directiilor din cadrul A.S.F.; 
- ofera feedback sub forma de recomandari, rezerve, etc. pentru orice modificari in 
arhitectura de sistem si in privinta structurilor de date; 
- se asigura ca toate modificarile se fundamenteaza pe situatii valide de afaceri si pe 
analize de eficienta; 
- pastreaza inregistrari ale tuturor actualizarilor si/sau modificarilor aduse arhitecturii de 
sistem si ale informatiilor privind structurile de date; 
- se asigura ca elemente importante ca dezvoltarea, implementarea, migrarea, logistica, 
achizitiile si asigurarea compatibilitatii dintre date si sisteme au fost discutate in mod riguros 
si ca exista informatii relevante la baza deciziilor, inainte de a se lua aceste decizii privind 
arhitectura sistemelor; 
- împreuna cu Seful Serviciului Soluții IT asigura compatibilitatea dintre arhitectura 
sistemelor si cerintele continuitatii afacerii; 
- asigura concordanta intre planurile de achizitii de software si hardware si cerintele 
arhitecturii sistemelor si datelor; 
- elaborează, pe baza cerinţelor funcţionale primite de la structurile organizatorice 
beneficiare din cadrul A.S.F., specificaţiile de arhitectură software și hardware necesare în 
vederea achiziţionării produselor software/hardware, aplicaţiilor informatice, serviciilor de 
consultanţă, dezvoltare şi implementare de aplicaţii informatice şi a altor servicii asociate, 
cu caracter informatic; 
- asigură suportul pentru testarea UAT; 
- acordă asistenţă / suport personalului A.S.F. pentru implementarea / utilizarea corectă a 
sistemelor informatice; 
- salvează periodic şi în situaţii critice documentația de arhitectură; 
- colaborează cu membrii echipei de lucru şi cu persoanele din celelalte compartimente 
pentru integrarea modulelor de program / programelor / componentelor / aplicaţiilor 
software în sistemul informatic; 
- participă la analiza detaliată a tuturor aspectelor sau propunerilor ce pot avea un impact 
semnificativ asupra sistemului informatic existent; 
- dezvoltă baza de cunoștinte de specialitate a compartimentului, se documentează 
permanent pe teme de specialitate, colectează structurează si analizează informațiile si 
asigură accesul celorlalți membri ai compartimenului la informațiile colectate; 
- participă la elaborarea planurilor privind dotările tehnice, software sau de comunicaţii în 
măsura în care acestea influenţează în mod direct utilizarea aplicaţiilor software specifice 
sferei sale de activitate; 
- implementează şi actualizează mecanismele de securitate ale aplicaţiilor informatice ale 
A.S.F.; 
- asigură protecția informațiilor vehiculate; 
- analizează / propune norme interne de lucru, standarde şi documentăţii specifice 
domeniului său de activitate; 

 

 
 
 
 
 



2 
 

CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 
 
Studii și experiență: 
- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă cu specializare tehnică/IT (preferabil) 

sau studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă + cursuri de specializare cu profil 
IT;  

- Diplomă de licență absolvită în perioada anterioară aplicării sistemului Bolognia sau 
pentru absolvenții sistemului Bolognia, diplomă de licență va fi însoțită obligatoriu de 
diplomă de master 

- experiență de minimum 3 ani pe posturi cu studii superioare în domeniul IT. 
 

Competențe funcţionale privind: 
- Proiectarea și dimensionarea sistemelor complexe de calcul; 
- Sisteme de baze de date: Microsoft SQL, Oracle și alte sisteme „open source”; 
- Sisteme de operare Microsoft Windows, UNIX, Linux; 
- Standardul de arhitectură TOGAF; 
- Proiectarea securității sistemelor de calcul complexe; 
- Proiectarea sistemelor de calcul cu disponibilitate înaltă; 
- Proiectare și implementare sisteme bazate pe SOA; 
- Utilizare servere de aplicații, portal, middleware și tehnici de integrare sisteme de calcul; 
- Dezvoltare sisteme software folosind IDE-uri JAVA si Microsoft; 
- Dezvoltare soluții software de integrare a sistemelor de calcul; 
- Tehnici de testare sisteme de calcul; 
- Utilizare standard ITIL; 
-   Cunoștințe de limbă engleză nivel mediu - competențele vor fi dovedite prin cerificate de 

absolvire a unor cursuri de limbă engleză sau dovedind utilizarea limbii engleze în mod 
curent în experința profesională. 

 
Competențe comportamentale (organizaționale): 
- orientare către rezultate, munca în echipă, creativitate și inovație, etică și integritate, 

înțelegere și tact organizațional. 
 
 


