CURTEA DE APEL BACĂU
Nr. 1163 / 18A din 17 martie 2008

ANUNł
Curtea de Apel Bacău organizează concurs la data de 7 mai 2008, ora 10.00, la sediul său din Bacău, str.
Cuza Vodă nr. 1, în vederea ocupării unui post vacant de grefier informatician la Tribunalul Bacău.
La concurs se poate înscrie persoana care îndeplineşte următoarele condiŃii:
- are cetăŃenie română, domiciliul în România şi capacitatea deplină de exerciŃiu;
- nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaŃie;
- cunoaşte limba română;
- este aptă din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcŃiei;
- a absolvit studii superioare de specialitate, de lungă durată, în domeniul: informatic, automatic,
cibernetic, matematic, electronic, electrotehnic sau absolvent de studii superioare în domeniul tehnic sau
economic care a urmat în timpul studiilor universitare sau postuniversitare cursuri de informatică.
Acte necesare la înscriere:
- cerere, adresată Preşedintelui CurŃii de Apel Bacău;
- copie de pe certificatul de naştere şi, după caz, certificatul de căsătorie;
- copie de pe actul de identitate;
- copie legalizată de pe diploma de licenŃă sau acte doveditoare din care să rezulte că a urmat în timpul
studiilor universitare sau postuniversitare cursuri de informatică;
- certificat de cazier judiciar;
- certificat de cazier fiscal.
TEMATICA:
Sunt necesare cunoştinŃe avansate de:
- Calculatoare personale – arhitectura, componente, caracteristici, periferice, diagnosticare, defecte;
- Configurare şi administrare reŃele LAN bazate pe sisteme de operare Microsoft Windows 2000 şi 2003
Server;
- Instalare, configurare, administrare sisteme de operare Microsoft Windows 2000, XP;
- Instalare şi utilizare a produselor pachetului Microsoft Office 2003 – Word, Excel, PowerPoint, Access,
Outlook;
- Instalare şi administrare Microsoft SQL Server 2000; lucrul cu baze de date.
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Concursul se desfăşoară în conformitate cu dispoziŃiile Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de informaticieni din cadrul instanŃelor
judecătoreşti, aprobat prin HCSM nr. 184/29.03.2007 şi constă în susŃinerea unei probe scrise de verificare a
cunoştinŃelor teoretice în domeniul informatic şi a unei probe practice care se susŃine, de regulă, în cel mult 5
zile lucrătoare de la data probei scrise.
Dosarele de participare la concurs se vor depune la Curtea de Apel Bacău, camera 111, pană la data de
22 aprilie 2008, de unde se vor elibera tematica şi bibliografia.
RelaŃii la telefon: 0234-514750, int. 222

