
 
 
 

 
 
 
 
 

A N U N Ț 
 Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor  cu sediul în  municipiul 
București, șoseaua Pipera nr.49, sectorul 2, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs în vederea încadrării în 
condițiile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, pentru ocuparea pe durată nedeterminată 
a 1 (un) post vacant de analist inginer de sistem II - IA la Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor al Județului Timiș. 
 Condiții de participare la concurs: 

 Să fie absolvenți de studii universitare de lungă durată (S) cu diplomă de licență sau studii 
superioare de licență ciclul I de studii universitare în domeniile: 

 - matematică, specializarea ”matematică-informatică”; 
 - inginerie electronică și telecomunicații (specializările ”electronică aplicată”, 
”tehnologii și sisteme de telecomunicații”, ”rețele și software de telecomunicații”, 
”microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii”, ”telecomenzi și electronică în 
transporturi”, ”echipamente și sisteme electronice militare”, ”transmisiuni”); 
 - informatică - specializările ”informatică” sau ”informatică aplicată”; 
 - calculatoare și tehnologia informației - specializările ”calculatoare”, ”tehnologia 
informației”, ”calculatoare si sisteme informatice pentru apărare și securitate națională”, 
”ingineria informației”; 
 - ingineria sistemelor – specializările ”automatică și informatică aplicată”,  ”echipamente 
pentru modelare, simulare și conducere informatizată a acțiunilor de luptă, ingineria sistemelor 
multimedia”. 
 Vechimea în specialitatea studiilor: NU 

 Concursul se va desfășura la sediul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 
Vehiculelor, conform calendarului, anexat la anunțul de concurs, care va fi afișat pe pagina de 
internet a Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor  www.drpciv.ro 
la secțiunea carieră, astfel: 

- Perioada de depunere a dosarelor în perioada 29.10.2021 – 11.11.2021 ora 12.00; 
- Selecția dosarelor în data de 15.11.2021; 
- Proba scrisă în data de 22.11.2021 ora 10.00; 
- Interviul în data de 25.11.2021 ora 10.00 

 Informații privind desfășurarea concursului, condițiile de înscriere, documentele necesare 
pentru înscriere precum și tematica și bibliografia de concurs se afișează pe pagina de internet a 
Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare  a Vehiculelor www.drpciv.ro la 
secțiunea carieră.  
 Relații suplimentare se pot obține la telefon 021-301.95.73 sau interior 14327 Serviciul 
Resurse Umane al Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare  a Vehiculelor, în zilele 
lucrătoare între orele 8,00 – 15,00.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


