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ANUNŢ
privind organizarea concursului privind ocuparea a doua posturi vacante de specialist
IT – personal auxiliar de specialitate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova şi
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti anunță că, începând cu 18.02.2019 –
ora 10,00, organizează, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, din
municipiul Ploieşti, str. Buna Vestire nr. 1 A, judeţul Prahova, concurs pentru ocuparea a
două posturi vacante de specialist IT – personal auxiliar de specialitate, după cum urmează:
- 1 post de specialist IT software la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova
- 1 post de specialist IT software la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.
Concursul constă în susţinerea următoarelor probe, astfel:
a)

susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice în domeniul
informatic

b)

susţinerea unei probe practice.

Proba practică se susține în cel mult 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii, conform art. 2
alin. 1 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor
vacante de grefieri informaticieni din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă
acestea, aprobat prin Hotărârea nr. 184 din 29 martie 2007 a Consiliului Superior al Magistraturii,
cu modificările şi completările ulterioare:
1. are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;
2. nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;
3. cunoaşte limba română;
4. este aptă din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcţiei;
5. are studii superioare de specialitate în domeniul informatic, automatic, cibernetic,
matematic, electronic sau electrotehnic. Această condiţie 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 Serviciului de

tehnologia informaţiei din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
(art. 2 alin. 2 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru
ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni din cadrul instanţelor judecătoreşti
şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea nr. 184 din 29 martie 2007 a
Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare).
Dosarul de concurs (cererea de înscriere şi înscrisurile aferente) se depune până la
data de 18.01.2019 orele 15,00, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, din
Municipiul Ploieşti, str. Buna Vestine nr. 1 A, judeţul Prahova.
Dosarul de concurs va cuprinde:
1. cererea de înscriere la concurs;
2. certificatul de naştere şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie;
3. cartea de identitate, în copie;
4. diploma de licenţă, în copie;
5. certificatul de cazier judiciar, original;
6. certificatul de cazier fiscal, original;
7. curriculum vitae;
8. adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru exercitarea profesiei;
9. chitanţa de plată a taxei de înscriere la concurs.
În cazul cererilor depuse în condiţiile prevăzute de art. 2 alin.(2) din Regulamentul
privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri
informaticieni din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat
prin Hotărârea nr. 184 din 29 martie 2007 a Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările
şi completările ulterioare, candidaţii vor anexa la cererea de înscriere şi acte doveditoare din care
să rezulte că au urmat în timpul studiilor universitare sau postuniversitare cursuri de informatică.
Copiile actelor menţionate mai sus se vor prezenta împreună cu actele originale.
Certificarea copiilor de pe actele menţionate mai sus se face de către un membru al comisiei de
organizare a concursului, prin aplicarea menţiunii „conform cu originalul”, după prezentarea
originalelor.
Taxa de înscriere, în cuantum de 150 lei, se va achita la depunerea dosarului.
La înscriere candidații vor primi formularul cererii tipizate.
Anexăm tematica şi bibliografia pentru concurs.
Prezentul anunț este afișat la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti,
precum şi pe pagina de internet a instituției – http://pcaploiesti.mpublic.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, la
telefon 0244-541249, interior 167.

COMISIA DE ORGANIZARE,

