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Post vacant: Specialist în arhitectură organizațională 
Unitate: Tehnologiile informației și comunicațiilor 

Referință: (ECDC/AD/2016/ICT-EA) 
 

 

Persoanele interesate sunt invitate să își depună candidatura pentru acest post de agent 
temporar în cadrul Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC). 

Fișa postului 
Unitatea TIC din cadrul ECDC caută un specialist în arhitectură organizațională în domeniul 
tehnologiilor informației (Information Technologies Enterprise Architecture – IT-EA), care să 
răspundă de arhitectura organizațională (Enterprise Architecture – EA) a aplicațiilor și 
infrastructurii ECDC, precum și să contribuie la gestionarea arhitecturii organizaționale a 
centrului. 

Titularul postului va raporta șefului unității TIC. 

Titularul postului va răspunde îndeosebi de următoarele tipuri de activități: 

• va implementa în cadrul ECDC activitățile ce țin de arhitectura organizațională, împreună cu 
echipa EA; 

• va crea legături în cadrul echipei EA a centrului (formată din arhitecți organizaționali 
specializați în domeniul afacerilor, al informațiilor și tehnologiei informațiilor), precum și cu 
unitățile din ECDC; 

• va interacționa cu direcția generală relevantă din cadrul Comisiei și cu alte părți interesate 
externe, în funcție de nevoi; 

• va fi custodele și punctul focal al activității IT-EA, va oferi informații și va face schimb de 
cunoștințe; 

• va pregăti deciziile privind strategiile, politicile, obiectivele, procesele și instrumentele 
specifice IT-EA, cooperând cu echipa EA, și va contribui la pregătirea deciziilor strategice cu 
privire la arhitectura organizațională în materie de afaceri și de informații; 

• va menține și va documenta activitatea IT-EA curentă, în funcție de obiectivele de calitate; 

• va analiza activitatea IT-EA curentă, identificând și propunând domeniile care necesită 
îmbunătățiri; va proiecta și va documenta activitatea IT-EA viitoare, în conformitate cu 
principiile de calitate relevante; 
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• va analiza lacunele, va propune planuri și foi de parcurs pentru proiectele de transformare în 
domeniul IT-EA; 

• va defini strategiile, politicile și principiile de proiectare în domeniul IT-EA în conformitate cu 
viziunea și obiectivele părților interesate, astfel încât aplicațiile și infrastructurile să fie 
adecvate scopului, interoperabile, transformabile, sigure și cele mai avantajoase din punct de 
vedere economic; 

• va urmări periodic tehnologiile emergente și bunele practici din industria IT, inclusiv utilizarea 
informaticii în organizații similare; 

• va contribui la dezvoltarea strategiei IT la nivel organizațional; 

• va îndruma echipa de proiectanți ai arhitecturii informatice, compusă din arhitecți de soluții, 
analiști operaționali și ingineri de sistem; 

• va aplica cele mai bune practici în ceea ce privește IT-EA, în coordonare cu echipa de 
arhitectură organizațională; 

• va implica și va informa permanent părțile interesate cu privire la aspectele legate de 
dezvoltarea arhitecturii organizaționale; 

• va coordona analizele privind arhitectura de soluții și se va asigura că noile evoluții sunt 
conforme cu principiile EA; 

• va contribui la comitetele de coordonare a portofoliului IT. 

Experiența și calificările necesare 
A. Cerințe formale 

Pentru a fi eligibil, candidatul trebuie să îndeplinească o serie de cerințe formale, și anume: 

• să aibă un nivel de educație corespunzător unor studii universitare încheiate, absolvite 
cu diplomă, în cazul în care durata normală a studiilor universitare este de patru ani sau 
mai mult, sau un nivel de educație corespunzător unor studii universitare încheiate, 
absolvite cu diplomă, și experiență profesională corespunzătoare de cel puțin un an, în 
cazul în care durata normală a studiilor universitare este de cel puțin trei ani1; 

• să aibă experiență profesională de cel puțin 9 ani2 (după obținerea diplomei); 

• să cunoască temeinic una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și să cunoască la 
un nivel satisfăcător o altă limbă oficială a Uniunii Europene, în măsura necesară pentru 
îndeplinirea atribuțiilor sale3; 

• să fie cetățean al unui stat membru al UE sau al Norvegiei, Islandei sau Liechtenstein-
ului; 

                                                 

1 Se vor lua în considerare numai diplomele și certificatele care au fost acordate în statele membre ale UE sau pentru care autoritățile 
din statele membre respective au eliberat certificate de echivalență. 

2 Serviciul militar obligatoriu este întotdeauna luat în considerare.  

3 În plus, pentru a fi eligibili pentru promovare în contextul unui exercițiu anual, membrii personalului trebuie să cunoască suficient 
o a treia limbă a UE, conform prevederilor aplicabile din Statutul funcționarilor și din normele de aplicare.  
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• să se bucure de drepturi cetățenești depline4; 

• să-și fi îndeplinit toate obligațiile impuse de legislația aplicabilă privind serviciul militar; 

• să prezinte garanțiile morale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor; și 

• să fie apt fizic pentru a îndeplini atribuțiile postului. 

 

B. Criterii de selecție 

Am identificat o serie de criterii esențiale în ceea ce privește experiența profesională și 
caracteristicile personale/abilitățile interpersonale care trebuie îndeplinite pentru ca un candidat 
să se califice pentru acest post. Acestea sunt: 

Experiență/cunoștințe profesionale: 

• experiență profesională de cel puțin 5 ani în gestionarea arhitecturii organizaționale, 
inclusiv în conceperea viziunilor privind activitatea și a informațiilor privind procesele, 
aplicațiile, securitatea și infrastructura IT, la nivelul întregii instituții, cu accent pe IT-EA, 
pentru diferiți angajatori; 

• studii universitare de cel puțin patru ani în domeniul informaticii, al tehnologiei 
informației, al ingineriei sau în alte domenii conexe; 

• competențe tehnice dovedite în integrarea (atât internă, cât și externalizată) dezvoltării 
aplicațiilor comerciale gata de utilizare la toate nivelurile și a mediilor de arhitectură 
orientată spre servicii (AOS); 

• experiență dovedită în materie de dezvoltare, guvernanță și gestionare de planuri de 
arhitectură organizațională, de optimizare la nivel de întreprindere a arhitecturii 
organizaționale în domeniul tehnologiilor informației; 

• experiență practică în transformările arhitecturii organizaționale în cadrul organizațiilor 
și abilități de conducere și de gestionare a schimbării; 

• cunoștinte solide privind cadrele arhitecturale relevante, cum ar fi TOGAF (de preferat) 
sau Zachman; o înțelegere profundă a disciplinei arhitecturii, a proceselor, conceptelor 
și bunelor practici; 

• experiență solidă în dezvoltarea raționamentului strategic și a consultanței strategice; 

• o excelentă cunoaștere a limbii engleze scrise și vorbite. 

Caracteristici personale/aptitudini interpersonale:  

• o atitudine profesională și proactivă, un puternic simț al responsabilității;  

• flexibilitate și capacitatea de a lucra sub presiune; 

• capacitatea de a analiza informații complexe dintr-o gamă largă de surse, de a sintetiza 
și de a propune recomandări practice, strategii și planuri; 

• o abordare analitică, structurată și bazată pe metode, acordând o mare atenție detaliilor; 

• excelente abilități de ascultare și de negociere și capacitatea de a lucra în echipă; 

                                                 

4 Înainte de angajare, candidatului selectat i se va cere să prezinte un certificat din evidențele poliției, care să dovedească faptul că 
nu are cazier. 
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• capacitatea de a transpune strategia/nevoile organizației în cerințe de arhitectură 
informatică; 

• capacitatea de a consolida credibilitatea personală, prin comunicare deschisă, tact și 
diplomație. 

De asemenea, s-au identificat anumite experiențe și competențe care reprezintă un avantaj 
pentru postul anunțat. Acestea sunt: 

• calificări profesionale relevante [de exemplu, certificare TOGAF 9, RM-ODP, cadrul 
Zachman, C4ISR sau echivalent; certificare profesională Microsoft, Java Certified 
Enterprise Arhitect (SCEA) pentru platforma Java, IBM professional, Oracle professional, 
certificări ISM]; 

• experiență în depozitele de date, Big Data, business intelligence, sisteme de informații 
geografice, cloud; 

• experiență practică în lucrul cu instrumente de arhitectură CASE pentru documentarea 
modelelor arhitecturale (cum ar fi Sparx EA sau echivalent) și a standardelor în materie 
de modelare (Archimate, BPMN, UML etc.); 

• înțelegerea tendințelor industriei IT și a foilor de parcurs ale produselor, precum și a 
proceselor și metodologiilor de dezvoltare și de gestionare a proiectelor; experiență în 
monitorizarea tehnologiei; 

• experiență în Disciplined Agile Delivery Lifecycle și/sau Disciplined Agile Delivery Lean 
Lifecycle și/sau Lean Continuous Delivery Lifecycle; 

În funcție de numărul de cereri primite, comitetul de selecție poate să decidă aplicarea unor 
cerințe mai stricte în cadrul criteriilor de selecție menționate anterior. 

Angajarea și condițiile de încadrare în muncă 
Titularul postului va fi desemnat dintr-o listă restrânsă care va fi propusă directorului de către 
comitetul de selecție. Propunerea comitetului de selecție se va face pe baza prezentului anunț 
de post vacant. Candidaților li se poate cere să susțină probe scrise. Candidații trebuie să aibă 
în vedere faptul că propunerea poate fi făcută publică și că includerea pe lista restrânsă nu 
garantează angajarea. Lista restrânsă de candidați va fi stabilită în urma unei proceduri de 
selecție deschise. 

Candidatul selectat va fi angajat în calitate de agent temporar, în conformitate cu articolul 2 
litera (f) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, pentru o perioadă de cinci 
ani, cu posibilitate de reînnoire. Numirea va fi în gradul AD 8. 

Candidații trebuie să aibă în vedere condiția menționată în Statutul funcționarilor UE, conform 
căreia toți noii angajați trebuie să parcurgă cu succes o perioadă de probă. 

Pentru informații suplimentare privind condițiile contractuale și de muncă, vă rugăm să consultați 
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, disponibil la următorul link: 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf 

Locul de muncă va fi la Stockholm, unde se desfășoară activitatea Centrului. 

Lista de rezervă 

Se poate întocmi o listă de rezervă care să fie utilizată în vederea recrutării, dacă vor apărea 
posturi vacante similare. Aceasta va fi valabilă până la data de 31 decembrie a anului în care 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf
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este stabilit termenul de depunere a candidaturii, cu posibilitatea de prelungire a perioadei de 
valabilitate. 

Procedura de depunere a candidaturii 

Pentru a vă depune candidatura, trimiteți formularul completat la adresa 
Recruitment@ecdc.europa.eu, indicând clar, în titlul mesajului, numărul de referință 
al postului vacant și numele dumneavoastră de familie. 

Pentru ca înscrierea să fie valabilă trebuie să completați toate secțiunile obligatorii 
din formular, care trebuie depus în format Word sau PDF, de preferință în limba 
engleză5. Formularele de candidatură incomplete nu vor fi considerate valabile. 

Formularul de candidatură al ECDC se găsește pe site-ul nostru, la adresa: 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 

Termenul de depunere a candidaturilor și alte informații cu privire la stadiul acestei proceduri de 
selecție, precum și informații importante în ceea ce privește procesul de recrutare, sunt 
menționate pe site-ul nostru web și pot fi găsite folosind linkul de mai sus. 

Având în vedere numărul mare de candidaturi care se primesc, vor fi înștiințați numai candidații 
selectați pentru interviu. 

                                                 

5 Prezentul anunț de post vacant a fost tradus în toate cele 24 de limbi oficiale ale UE din varianta originală în limba engleză. Întrucât 
limba folosită în activitatea curentă a agenției este în general limba engleză, ECDC preferă să primească cererile de înscriere în 
engleză. 
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