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Denumire post: ADMINISTRATOR BAZE DE DATE 
Serviciul:  Administrare IT 
Direcţia:  Operaţiuni şi IT 
 
RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE: 

- asigură implementarea, instalarea, administrarea bazelor de date (Oracle, Microsoft 
SQL, MySQL etc.) precum şi administrarea şi managementul performanţelor, capacităţii, 
scalabilităţii, accesibilităţii, securităţii şi integrităţii acestora; analizează defecţiunile apărute 
în funcţionarea infrastructurii tehnice de care răspunde şi propune măsuri de remediere; 
- oferă consultanţă tehnică şi suport grupurilor de dezvoltare de aplicaţii; 
- realizează proceduri specifice activităţii; întocmeşte şi actualizează permanent 
documentaţia tehnica a sistemului administrat; 
- realizează managementul utilizatorilor bazelor de date gestionate şi asigură alocarea 
drepturilor în sisteme conform solicitărilor structurilor interne; proiectează, implementează, 
urmareşte aplicarea strictă a regulilor de securitate ce guvernează accesul la resursele 
sistemelor: conturi pentru utilizatori, parole, modalităţi de autentificare, permisiuni, restricţii, 
drepturi, privilegii, machete de securitate, metode de configurare automată a mediului de 
operare al utilizatorilor, proceduri personalizate; 
- realizează operaţiile de back-up /restore pentru bazele de date gestionate; 
 

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

superioare absolvite cu diplomă de licenţă + cursuri de specializare cu profil IT;  
- experiență în implementarea și administrarea sistemelor de baze de date; 
- experiență în utilizarea programelor utilitare destinate administrării, managementului 

performanțelor și a securității sistemelor de baze de date; 
- experiență în proiectarea, dimensionarea, scalabilitatea și optimizarea performanțelor 

sistemelor de baze de date; 
- cunoștințe de administrare a sistemelor de baze de date; 
- cunoștințe solide în domeniul sistemelor de operare/sistemelor de baze de date.  

 
      Constituie un avantaj:  

- studii aprofundate în domeniul IT; 
- certificări profesionale în domeniul administrării bazelor de date;  
- experienţă profesională în: 

 administrare SGBD Oracle; 

 programare PL/SQL; 

 generare proceduri și interogări complexe SQ; 
- cunoştinţe privind monitorizarea complexă, optimizarea performanței şi replicarea + 

backup-ul bazei de date Oracle. 
 

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

înțelegere și tact organizațional. 
 


