„Îmbunătățirea accesului la justiție prin dezvoltarea și aplicarea de politici și instrumente noi
in activitatea de executare silita” – cod SMIS 112299

ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI IT

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești angajează experți în vederea implementării
proiectului cu titlul „Îmbunătățirea accesului la justiție prin dezvoltarea și aplicarea de politici și
instrumente noi in activitatea de executare silita”, cod SMIS 112299, proiect cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă:
1.

Experți IT – 2 persoane

Informații despre proiect:
Proiectul „Îmbunătățirea accesului la justiție prin dezvoltarea și aplicarea de politici și instrumente noi
in activitatea de executare silita” are ca obiectiv general îmbunatatirea accesului la justitie prin
dezvoltarea si aplicarea de politici si instrumente noi in activitatea de executare silita pentru asigurarea
unei transparente si integritatii sporite la nivelul serviciului public indeplinit conform legii nr. 188/2000.
Proiectul se derulează pe durata a 16 luni, începând cu data de 10.08.2018.
1. Aplicaţia candidaţilor
Dosarul de aplicaţie al fiecărui candidat trebuie să conțină următoarele documente:
 Scrisoare de intenție
 CV europass în limba română care să ateste experiența profesională relevantă pentru poziția
vizată.
 Diplome şi certificate de absolvire care să ateste calificarea candidatului.
Cerințe minime:
 Absolvent de studii universitare cu diplomă de licență in domeniul IT.
 Minim 3 ani experiență relevantă
 Cunoștințe solide și experiență în lucrul cu C# si .NET Framework : ASP.NET, ASP.NET Web
Api, Winforms, WPF
 Cunoștințe solide și experiență în lucrul cu Visual Studio
 Cunoștințe solide și experiență în lucrul cu SQL Server și MySql
 Experiență în lucrul cu IIS
 Cunoștințe solide și experiență în lucrul cu PHP
 Cunoștințe web design și experiență în lucrul cu: HTML5, CSS3
 Cunoștințe și experiență în lucrul cu Javascript, jQuery, XML, JSON
 Cunoștințe de legislație specifica executorilor judecătorești (necesare pentru dezvoltarea
aplicației SiLEx)
 Cunoștințe avansate protecția datelor cu caracter personal (securizare aplicații conform
GDPR)
 Cunoștințe rețelistică
 Cunoștințe și experiență în administrare sistem.
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2. Atribuțiile experților, conform proiectului:
- Participa complementar la activitatile derulate de expertii IT ai furnizorului de Echipamente,
Servicii si Training Hardware, Licente Software, Servicii si Instruire Software. - Participa la verificarea
conformitatii si receptia echipamentelor hardware. - Participa la instalarea si verifica
functionalitatea instalarii echipamentelor pentru sistemul IT.
- Participa complementar la activitatile derulate de expertii IT ai furnizorului de Echipamente,
Servicii si Training Hardware, Licente Software, Servicii si Instruire Software. - Participa
complementar cu expertii furnizorului la instalarea echipamentelor si verifica functionalitatea
hardware, respectiv realizeaza: - activitati de analiza - activitati de proiectare - activitati de
instalare/configurare - activitati de testare - activitati de documentare (manuale, documente de
instalare etc).
- Urmărește implementarea procedurilor de schimburi de date.
- Documenteaza si elaboreaza specificatiile tehnice necesare achizitiei de servicii echipamente si
instruire IT pentru implementarea si utilizarea Sistemului IT - componenta Echipamente, Servicii si
Training Hardware.
- Documenteaza si elaboreaza specificatiile tehnice necesare achizitiei de servicii echipamente si
instruire IT pentru implementarea si utilizarea Sistemului IT - componenta de licente software.
- Documenteaza si elaboreaza specificatiile tehnice necesare achizitiei de servicii echipamente si
instruire IT pentru implementarea si utilizarea Sistemului IT - componenta Servicii si Instruire
software.
Experții vor fi contractați prin contract individual de muncă cu timp parțial (număr total de 1800 de
ore), pe durata determinată (15 luni).
Data limită pentru transmiterea candidaturilor este 29.08.2018.
Aplicațiile vor fi transmise în format electronic (.doc, .pdf) la adresa: proiect.poca@executori.ro.
Aplicațiile transmise la altă adresă de corespondență electronică, alta decât cea menționată, nu vor
fi luate în considerare.
Selecția finală va avea loc în urma analizei și evaluării dosarelor, iar persoanele selectate vor fi
contactate pentru interviu.
Candidaturile vor fi analizate și selectate în conformitate cu legislația română în vigoare care apără
principiul egalității de șanse și al combaterii discriminării pe orice criteriu.
Detalii de contact:
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
Tel: 0213205092
Email: proiect.poca@executori.ro
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