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În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea concursurilor de ocupare                                     
a posturilor vacante de execuție din cadrul SRR, aprobat prin Ordin nr. 555/2022 referitor la modificarea                     
şi completarea OPDG nr 193/2019, Regulamentul privind organizarea concursurilor de                                  
ocupare pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de execuţie din cadrul SRR – republicat,  
http://www.srr.ro/regulamentul_organizarea_concursurilor_pe_perioada_nedeterminata-16120,  
Societatea Română de Radiodifuziune organizează, la sediul său din strada General Berthelot nr.60 - 64, 
concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi de programator de sistem informatic pentru                        
Direcția Tehnică – Serviciul Tehnologia Informației și Comunicații.  
 
Atribuțiile generale ale postului de programator de sistem informatic se regăsesc în Anexa I, atașată. 
 
Etapele de concurs: 

 Etapa I – selecția dosarelor – 07.07.2022 

 Etapa a II - a  - proba practică – 12.07.2022 

 Etapa a III - a - interviul – 15.07.2022 
 

Se pot prezenta la următoarea etapă a concursului numai candidații admiși la etapa precedentă. 
 
Înscrierea candidaților, respectiv depunerea dosarului de concurs și susținerea probelor                                   
se  vor face  la sediul societății în perioada 22.06.2022 – 06.07.2022, în zilele lucrătoare, astfel:                                    
de luni până joi între orele 9.00 – 16.00; vineri între orele 9.00 – 14.00. 
 
Tematică: 

Dezvoltare web (site-uri si aplicatii bazate pe tehnologii web) 
1. Limbajul HTML (versiunea 5) – bazele, page layout, forms, media controls 
2. Limbajul CSS (versiunea 3) – layout, personalizari, responsive 
3. Limbajul Javascript – notiuni de bază, obiecte, DOM, jQuery, AJAX, JSON 
4. Dezvoltare bazata pe libraria Bootstrap (versiunea 4+) 
5. Baze de date MySQL/MariaDB – interogari SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, JOIN, stored 
procedures, triggers, structurare date și optimizari 
6. Limbajul PHP (versiunea 7.4+) - noțiuni de bază 
Constituie avantaj: 
7. Limbajul PHP (versiunea 7.4+) - noțiuni de bază, OOP, MVC 
8. Wordpress – administrare 
9. Wordpress – dezvoltare themes 
10. Wordpress – dezolvare plugins 
 

Bibliografie: 
1.  W3Schools / HTML 
2. W3Schools / CSS 
3. W3Schools / Javascript 
4. W3Schools / Bootstrap 4 
5. W3Schools / MySQL 
6. MariaDB server documentation 
7. W3Schools / PHP 

 
I. Condiții de participare la concurs: pentru a putea participa la concurs candidații trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiții: 
 

http://www.srr.ro/regulamentul_organizarea_concursurilor_pe_perioada_nedeterminata-16120


 
I.1 Condiții generale de participare la concurs: 

a. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România, sau îndeplineşte condițiile de angajare în 
muncă pe teritoriul României conform legii, 

b. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  
c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d. are capacitate deplină de exerciţiu; 
e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 
g. nu a 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; 

h. nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. 

 
I.2 Condiții specifice de participare la concurs: 

- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă - Facultăți: Automatică, Electronică, Electrotehnică, Aerospațiale, 
Mecatronică, Informatică, Cibernetică sau a altor facultăți în situația în care absolvenții dețin certificare în 
utilizarea limbajelor HTML, CSS, Java Script, SQL  

 
II. Documentele necesare înscrierii la concurs: 
 
Dosarul de concurs: 

 cererea de înscriere la concurs, pusă la dispoziție de către secretariatul comisiei de concurs; 

 copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

 copie după documentul care atestă schimbarea numelui, în condițiile în care numele din documentele 
necesare înscrierii nu coincide cu cel din actul de identitate; 

 copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și, eventual, dobândirea unor specializări, copiile 
documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice; 

 cazier judiciar valabil la data susținerii etapelor de concurs; 

 adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al 
candidatului sau de unitățile sanitare abilitate; 

 curriculum vitae european, conform Hotărârii Guvernului nr.1021/2004; 

 acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

 declarație pe propria răspundere că nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcția pentru care 
candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, după caz. 
 
Copiile după actele din dosarul de concurs se vor prezenta însoțite de documentele originale, care se 
vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs. 
 
Pentru cetățenii români care au efectuat studiile superioare/universitare în străinătate, precum și pentru 
cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au efectuat studiile în țara de 
proveniență, este necesară echivalarea/recunoașterea, potrivit legii, a diplomelor de studii precizate în 
condițiile specifice de participare la concurs. 
Totodată, în condițiile în care documentele din dosarul de concurs sunt eliberate de către alte organisme 
decât cele de pe teritoriul României, acestea vor fi traduse și legalizate. 
 
Candidații pot obține informații suplimentare privind dosarul de concurs de la secretariatul comisiei de concurs, în 

zilele lucrătoare, la telefon nr. 021.303.13.53 de luni până joi, între orele 9.00 – 16.00, vineri între orele               
9.00 – 14.00. 

 
                   

DIRECTOR 
Eduard Traian Nicolau 

 

 

 

 



 

 

ANEXA 1 

 

Atribuții generale ale postului: 
 

PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC: 
                                  Poziţia în COR: 251204 

 
 

 

1. Execută activităţi specifice de administrare site-uri; 

2. Execută activităţi specifice de dezvoltare site-uri; 

3. Dezvoltă şi administrează servicii email, aplicaţii web, FTP; 

4. Administrează soluții de streaming; 

5. Execută activităţi specifice de gestionare domenii internet achiziţionate de SRR. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


