ANUNŢ

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara organizează concurs pentru ocuparea
unui post de specialist IT - hardware (personal auxiliar de specialitate) la această unitate de
parchet în data de:
- 19 septembrie 2017, ora 10.00, proba scrisă;
- 26 septembrie 2017, proba practică,
Candidaţii se pot înscrie la concurs până la data de 01 septembrie 2017.
Dosarele se depun la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, str.
Eugeniu de Savoya nr. 2 A, etaj III, judeţul Timiş.
Se pot înscrie la concurs absolvenţii cu studii superioare, care îndeplinesc condiţiile
prevăzute de art. 2 alin. 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 184/2007,
respectiv:
a. – au cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitatea deplină de exerciţiu;
b. – nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţi;
c. – cunosc limba română;
d. – sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
e) – au studii superioare (de lungă durată) de specialitate în domeniul informatic,
automatic, cibernetic, matematic, electronic sau electrotehnic.
Condiţia prevăzută la lit. e) se consideră îndeplinită şi de către absolvenţii de studii
superioare în domeniul tehnic sau economic care au urmat în timpul studiilor universitare sau
postuniversitare cursuri de informatică, cu avizul Direcţiei de exploatare a tehnologiei informaţiei
din cadrul Ministerului Justiţiei sau al compartimentului informatic din cadrul Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ori al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie, după caz.
La cererea de înscriere (care se va completa la sediul instituţiei) se anexează
următoarele acte: copii de pe certificatul de naştere şi, după caz, certificatul de căsătorie, copii de
pe actul de identitate şi diploma de licenţă, certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier
fiscal şi chitanţa de plată a taxei de înscriere. Taxa de înscriere este de 100 de lei.
În cazul prevăzut la alin. 2 candidaţii anexează la cererea de înscriere şi acte
doveditoare din care să rezulte că au urmat în timpul studiilor universitare sau postuniversitare
cursuri de informatică
Concursul constă în două probe:
Proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice în domeniul informatic în
data de 19 septembrie 2017, potrivit tematicii şi bibliografiei anexate şi
Proba practică în data de 26 septembrie 2017.

