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A N U N Ţ 

 
 
 Curtea de Apel Cluj organizează în data de 23 septembrie 2021, în conformitate 
cu prevederile Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului 
pentru recrutarea grefierilor-arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, 
aprobat prin Hotărârea nr.185/2007 a Consiliului Superior al Magistraturii, cu 
modificările şi completările ulterioare, concursul pentru ocuparea unui (1) post vacant 
de agent procedural, pe durată nedeterminată, la Judecătoria Gherla.  
 La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: 

 au cetăţenie română, domiciliul în România, capacitate deplină de exerciţiu; 
 nu au antecedente penale, cazier fiscal; se bucură de o bună reputaţie; 
 cunosc limba română; 
 sunt apte, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcţiei; 
 au studii medii (bacalaureat). 

 Cererile de înscriere la concurs se depun până la data de 08 septembrie 2021, la 
sediul Tribunalului Cluj, din Cluj-Napoca, B-dul Dorobanţuilor nr.2-4, camera 126. 
 Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele acte: 

 cartea de identitate, în copie; 
 certificatul de naştere şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie;  
 diploma de bacalaureat, în copie; 
 certificatul de cazier judiciar; 
 certificatul de cazier fiscal; 
 curriculum vitae;   
 adeverinţa medicală din care să rezulte că este apt pentru exercitarea profesiei; 
 două fotografii color cu dimensiuni 2/3 cm; 
 recomandare privind profilul profesional şi moral.  
 chitanţa de plată a taxei de înscriere, în cuantum de 100 de lei, care va fi 
achitată la Departamentul Economico Financiar şi Administrativ al Tribunalului 
Cluj, camera 82. 

 Copiile de pe actele mai sus menţionate vor fi legalizate la notariat, sau vor fi 
însoţite de actele originale, pentru certificare, care se va realiza la Secretariatul instanţei, 
cam.126. 
 Concursul va avea loc în data de 23 septembrie 2021, ora 0900, la sediul 
Tribunalului Cluj şi va consta în susţinerea unei probe practice constând în 
realizarea unei lucrări specifice postului, din tematica şi bibliografia care sunt 
anexate prezentului anunţ. 

 
Comisia de concurs 

 

 



TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE  
 
 
1. NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ 
 Părţile din procesul penal (Titlul III, capitolul I, art. 32, 

capitolul IV, art. 82, capitolul V, art. 84, capitolul VI, art. 
86); 

 Acte procesuale şi procedurale comune - Citarea, 
comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere 
(Titlul VI, capitolul I, art. 257 - 267); 

 Judecata - Dispoziţii generale, Citarea părţilor la judecată 
(Titlul III, capitolul I, art. 353). 

 
2. NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ 
 Citarea şi comunicarea actelor de procedură; Nulitatea 

actelor de procedură; Termenele procedurale (Titlul IV, 
capitolul II, art. 153 - 173, capitolul III, art. 174 - 179, 
Titlul V, art. 180 - 186); 

 Mandatul de aducere în procesul civil (Cartea a II-a, Titlul 
I, capitolul II, art. 313) 

 Părţile în procesul civil (Cartea I, Titlul II, capitolul II, art. 
55 - 90) 

 
3. REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ AL 
INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI, aprobat prin HOTĂRÂREA 
Plenului C.S.M. NR. 1.375/2015, 
 Atribuţiile agentului procedural (art. 64); 
 Raporturile de serviciu cu publicul (art. 88 - 93) 

 
4. LEGEA nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 Principiile organizării judiciare (Titlul I, capitolul 1, art. 1-

5) 
 Organizarea curţilor de apel, a tribunalelor, a tribunalelor 

specializate şi a judecătoriilor (Titlul II, capitolul 2, 
secţiunea 1, art. 35 - 42) 

 Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor (Titlul VI, art. 
116 -118) 
 

5. LEGEA nr. 567/2004 privind statutul personalului 
auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care 
funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize 
Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare 
 Dispoziţii generale (Capitolul 1, art. 1-4) 


