
CURTEA DE APEL GALAŢI
Nr. 1110/5A/22.02.2013

A N U N Ţ

Curtea de Apel Galaţi organizează c o n c u r s la data de 28 martie 2013, ora 10,00 la sediul din
strada Brăilei nr.153, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de personal auxiliar de specialitate:

- 2 posturi de grefier arhivar la Judecătoria Galaţi;
- 1 post de grefier registrator la Judecătoria Galaţi;

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
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007, la concurs poate participa persoana care îndeplineşte
următoarele condiţii:

1. are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;
2. nu are antecedente penale, 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 medii (cu diplomă de bacalaureat).

(1) Concursul pentru ocuparea posturilor de grefier arhivar constă în susţinerea unei probe
practice eliminatorii, precum şi a unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice din tematica
anunţată.

(2) Proba practică eliminatorie constă în verificarea cunoştinţelor de operare pe calculator.

Cererile pentru înscriere la concurs se adresează conducătorului Curţii de Apel Galaţi şi vor fi însoţite de
următoarele acte:

a) cartea de identitate, în copie şi original;
b) certificatul de naştere şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie şi original;
c) diploma de bacalaureat, în copie şi original;
d) certificatul de cazier judiciar;
e) certificatul de cazier fiscal;
f) curriculum vitae;
g) adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru exercitarea profesiei;
h) două fotografii color cu dimensiuni de 2/3 cm;
i) recomandare privind profilul profesional şi moral.

Documentele mai sus menţionate, se prezintă, într-un dosar cu şină, la camera nr. 428, etaj 4 până la
data de 18.03.2013.

Relaţii la telefon: 0236460331, interior 202,156.

INTELE CURŢII DE APEL GALAŢI
Judecător Mihaela NEAGU





CONCURS

pentru ocuparea posturilor de

grefîer-arhivar şi grefîer-registrator la

JUDECĂTORIA GALAŢI

28 martie 2013

TEMATICĂ

PROCEDURĂ PENALĂ

L Partea generală

1. Reguli de bază şi acţiunile în procesul penal
Scopul şi regulile de bază ale procesului penal;
Părţile în procesul penal.

2. Competenţa
Felurile competenţei;
Incompatibilitatea.

3. Probele şi mijloacele de probă
Dispoziţii generale;
Mijloacele de probă.

4. Acte procesuale şi procedurale comune
Asistenţa juridică şi reprezentarea;
Citarea, comunicarea actelor procedurale, mandatul de aducere;
Termenele;
Amenda j udiciară.



PROCEDURĂ CIVILĂ

1. Competenţa instanţelor judecătoreşti
Incompatibilitatea, abţinerea şi
recuzarea.

2. Părţile în procesul civil
Folosinţa şi exerciţiul drepturilor
procedurale;
Intervenţia; Chemarea în garanţie;
Reprezentarea părţilor în judecată

3. Dispoziţii generale de procedură
Cererile;
Citaţiile şi comunicarea actelor de procedură;
Termenele procedurale (durata, decăderea şi repunerea în
termen);
Nulitatea actelor de procedură.

4. Judecata în primă instanţă
Cererea de chemare în judecată, întâmpinarea şi cererea
reconvenţională.



ORGANIZARE JUDICIARA

1. Legea nr 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.
827 din 13.09.2005 cu modificările şi completările ulterioare:

TITLUL I. Dispoziţii generale;
TITLUL II. Instanţele judecătoreşti;
TITLUL VI. Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instanţelor şi al parchetelor.

2. 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, publicată în Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 1197 din 14.12.2004, cu modificările şi completările ulterioare - integral

3. Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, Hotărârea nr. 387/2005 a
Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 958 din 28.10. 2005,
cu modificările şi completările ulterioare

- dispoziţii generale privind activitatea compartimentelor arhivă şi registratură;

- raporturile de serviciu cu publicul ale grefierului-arhivar şi ale grefierului-registrator;

- atribuţiile grefierului-arhivar şi ale grefierului-registrator;

- activitatea grefierului-arhivar premergătoare şedinţei de judecată

- înregistrarea cererilor de apel şi recurs şi înaintarea acestora la instanţa de apel sau recurs

- circuitul dosarelor restituite din căile de atac (apel sau recurs)

4. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al
parchetelor, Hotărârea nr. 145/2005 din 26.04.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată
în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 382 din 6 mai 2005 - integral



BIBLIOGRAFIE

1. Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data
de 22.02.2013.

2. Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data
de 14.02.2013 (Codul de procedură civilă vechi).

3. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 827 din 13.09.2005 cu modificările şi completările ulterioare

4. 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 National de Expertize
Criminalistice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1197 din 14.12.2004, cu
modificările şi completările ulterioare — integral

5. Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, Hotărârea
nr. 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial, Partea
I, nr. 958 din 28.10. 2005, cu modificările şi completările ulterioare

6. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, Hotărârea nr. 145/2005 din 26.04.2005 a
Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 382 din
6.05.2005 - integral

De asemenea, în vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor putea consulta legislaţie şi
lucrări de specialitate (cursuri universitare, tratate, monografii etc.), actualizate, în raport cu
modificările legislative intrate în vigoare până la data de 22.02.2013.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE EXAMINARE
Judecător Răzvan DlCU^ftSSedintele JUDECĂTORIEI GALAŢI


