
ROMÂNIA
Adresă: Bacău, Str. Cuza Vodă, nr.1,

Jud. Bacău, cod 600274
Tel. +4 0234 513 296, Fax: +4 0234 514 275

E-mail: ca-bacau@just.ro
Site web: http://portal.justso/32

Dosar electronic: www.ca-bacau.ro
Prezentul docwnent este sup us reglementărilor afate sub

incidenja Regularnentului UE 2016/679

COMISIA DE ORGANIZARE
Concursul pentru ocuparea postului vacant de grefier registrator din 11.09.2021
Nr. 352911111A1381G118.08.2021

ANUNŢ
CURTEA DE APEL BACĂU

Prin Hotărârea Colegiului de Conducere a Curţii de Apel Bacău nr. 24 din
17.08.2021 se stabileşte data de 11 septembrie 2021 (sâmbătă), ora 10.00, Ia
sediul Curţii de Apel Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, pentru desfăşurarea concursului
pentru ocuparea postului vacant de grefier registrator, pe perioadă nedeterminată,
la Judecătoria Buhuşi.

Condiţiile de participare Ia concursul pentru ocuparea postului de grefier
registrator Ia Judecătoria Buhu~i - pe perioadă nedeterminată sunt următoarele:

a)are cetăţenia română, domiciliul Tn România şi capacitate deplină de exerciţiu;
b) nu are antecedente penale, cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;
c) cunoaşte limba română;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
e) are studii mcdii (bacalaureat).

In scopul prevenirii răspândirii COV1D -19 şi al protecţiei personalului Curţii de
Apel Bacău, documentele de înscriere la concurs se vor transmite până la data de
01.09.2021 (inclusiv) la adresa Curtea de Apel Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1, camera
203 sau prin e-mail la adresa ca-bacau@iust.ro scanate într-un singur document pdf.
Subiectul e-mail-ului va fi ,,dosar concurs 11.09.2021 numele şi prenumele
candidatului” (cx. ,,dosar concurs 11.09.2021 POPA VASILE”).

Relaţii despre organizarea concursului pot fi obţinute Ia nr. de telefon:
0234.513.296, 0234.513.678, 0234.514.396, 0234.514.750.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente pe care vă rugăm să
le trimiteţi în plic sau scanate în următoarea ordine:

a) cerere tipizată - ataşată la prezentul anunţ;
b) actul de identitate (copie certificată conform cu originalul de către candidat);
c) certificat de naştere şi, după caz, certificat de căsătorie (copie certificată conform

cu originalul de către candidat);
d) diplomă de bacalaureat (copie certificată conform cu originalul de către

candidat) sau adeverinţă pentru cci cărora nu ii s-a eliberat încă diploma de bacalaureat
(copie certificată conform cu originalul de către candidat).

e) certificatul de cazier judiciar;
f) certificatul de cazier fiscal;
g) curriculum vitae;
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h) adeverinţă medicală din care să rezulte că: este apt pentru exercitarea funcţiei
(poatejiprecizată mentiunea clinic sănătos, clinic sănătos la data consultaţiei);

i) recomandare privind profilul profesional ~i moral de la locul de muncă sau, după
caz, de la ultima instituţie de învăţământ absolvită;

j) dovada achitării taxei de înscriere la concurs în cuanmm de 100 de lei;
k) acordul cu privire la prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal de

către Curtea de Apel Bacău - ataşat la prezentul anunţ.

Taxa de înscriere la concurs stabilită prin Hotărârea Colegiului de conducere
al Curţii de Apel Bacău nr. 24 din 17.08.2021, în cuantum de 100 Ron se va achita prin
transfer baricar sau vărsământ cu indicarea specificaţiilor:

Beneficiar CURTEA DE APEL BACĂU
Cod de identiűcare fiscală 17704752
Cod IBAN benef’iciar RO93TREZO612OE33O500XXXX
La Trezoreria operativă Municipiul Bacău
Reprezentând : Plată cf art. 1 al 2 din OG 22/2002 Taxă concurs 11.09.2021

După confirmarea primirii taxei de Concurs Îfl Trezoreria Municipiului Bacău
veţi primi o confirmare de primire pe e-mail la adresa indicată în curriculum vitae.

Concursul pentru ocuparea postului de grefler registrator constă în
susţinerea unei:

1. Probe practice eliminatorii; Verificarea cunoştinţelor de operare pe calculator;
2. Probe scrise (tip grilă) de verificare a cunoştinţelor teoretice din tematica de

mai jos:

TEMATICA PENTRU FUNCTIA DE GREFIER REGISTRATOR

. Regulanientul de ordine interioară - H.CSM nr. 1375/2015 cu modificările
şi completările ulterioare:

I. Atribuţiile grefierului arhivar ~i registrator prevăzute de art. 63 din R.O.I.IJ.,
II. Evidenţa activităţii instanţei prey. de art.83-87 din R.O.I.I.J.,
III. Raporturile de serviciu cu publicul potrivit art. 88-93 din R.O.I.I.J.,
IV. înregistrarea şi repartizarea cererilor adresate instanţelor, circuitul dosarelor

potrivit art.94-113 din R.O.I.I.J.,
V. înregistrarea căilor de atac şi înaintarea dosarelor instanţelor de control judiciar

potrivii art. 132- 137 din R.O.I.I.J.,
VL Circuitul dosarelor după soluţionarea căilor de atac prey. de art. 146-147 din

R.O.I.I.J.,
VII. Eliberarea certificatelor şi a copiilor de pe înscrisuri. Restituirea înscrisurilor

originale potrivit art. 160-163 din R.O.I.I.J..

• A Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate:
1. Indatoririle personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al

parchetelor de pe lângă acestea potrivit, art. 7 6 - 8 1 din Legea nr. 567/2004, cu
modificările şi completările ulterioare,

2. Răspunderea personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al
parchetelor de pe lângă acestea potrivit art. 82 - 85 din Legea nr. 567/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.



. Codul de procedură civilă
]. Părţile în procesul civil - art.55 Cod procedură civilă,
2. Citaţiile şi comunicarea actelor de procedură potrivit art. 153 - 157 din Codul de

procedură civilă,
3. Termenele procedurale prey. de art. 180-186 Cod procedură civilă
4. Perimarea cererii - an. 416 Cod procedură civila,
5. Denumirea hotărârilor - art. 424 Cod procedură civilă,
6. Conţinutul hotărârii - art. 425 Cod procedura civilă,
7. Hotărârile executorii şi hotărârile definitive - art. 633 şi 644 Cod procedură civilă.

. Codul de procedură penală
1. Participanţii în procesul penal potrivit art. 29 - 34 din Codul de procedură penală,
2. Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere potrivit art. 257 -

259 Codul de procedură penală,
3. Termenele potrivit an. 268-271 Cod procedură penală
4. Felul hotărârilor - art. 370 Cod procedură penală,
5. Hotărârile executorii - art. 550 Cod procedură penală
6. Rămânerea definitivă a hotărârii primei instanţe - art. 55 1 Cod procedură penală
7. Rămânerea definitiva a hotărârii instanţei de apei şi a hotărârii pronunţate în calea

de atac a contestaţiei - art. 552 Cod procedură penală.

BIBLIOGRAflA PENTRU FUNCŢIA DE GREFIER REGISTRATOR
1. Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti (R.O.I.I.J.),

aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015 cu
modificarile şi completările ulterioare;

2. Codul de procedura civilă, aprobat prin Legea nr. 134/20 10 cu modificările şi
completările ulterioare;

3. Codul de procedură penala, aprobat prin Legea nr. 135/2010 cu modificarile şi
completările ulterioare;

4. Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al
instanţelor.

Forma subiectelor pentru proba scrisă este de tip ,,grilă”, conform
Hotărârii Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bacău nr. 81 din 22.11.2016,
completată prin Hotărârea nr. 55 din 25.09.2018.
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COMISIA DE ORGANIZARE
Concursul pentru ocuparea postului vacant de grefier registrator din
11.09.2021

CERERE DE ÎNSCRIERE
LA CONCURSUL DIN DATA DE 11 SEPTEMBRIE 2021

PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT DE GREFIER
REGISTRATOR LA JUDECĂTORIA BUHUŞI

Se va completa cu litere de tipar fără spatii
NUMB

PRENUME

PRENUMEPĂRINŢI -~

DOMICILIU JUDEŢ
LOCALITATE
STRADA, NR.
BL,SC,ET,AP
TELEFON

ACT DE SERIE
IDENTITATE NUMĂR

DATĂ
ELIBERARE(zz/11!aa)
COD NUMERIC
PERSONAL

TAXĂ DE SUMĂ
ÎNSCRIERE SERIE CHITANŢĂ

NUMĂR CHITANŢĂ
DATĂ
ELIBERARE(zz/11/aa)

STUDIIABSOLVITE
DATA COMPLETĂRII CERERII
POSTUL PENTRU CARE CANDIDEAZĂ

SEMNĂTURA
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COMISIA DE ORGANIZARE
Concursul pentru ocuparea unui post vacant de grefier registrator Ia
Judecătoria Buhusi din 11.09.2021

ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA ~I TRANSMITEREA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE CURTEA DE APEL BACĂU

Subsemnatul/a
CNP , B.I./C.I. seria , nr , domiciliat/ă în

având în vedere prevederile art. 6 aim. 1, art. 7 aim. 1, 2, art. 20, 32, 40, 42 ~i ale art.
88 din Regulamentul (UE) 2016/679, al Parlamentului European şi al Consiliului
Uniunii Europene, privind protecţia persoanelor fizice în ceea cc priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date ~i de abrogare a
Directivei 95/46/CE, îmi exprim consimţământul CU privire la prelucrarea datelor
mele cu caracter personal (nume şi prenume, cod numeric personal, serie şi număr
act identitate, adresă, etc.), de către Curtea de Apel Bacău — organizator al
concursului organizat în data de 11.09.2021 pentru ocuparea unui post vacant de
grefîer registrator Ia Judecătoria Buhuşi şi transmiterea br în diverse fornie (scris,
electronic, oral) către terţi, ca urmare a obligaţmilor cc decurg din legislaţia în vigoare,
atunci când transmiterea este necesară pentru îndeplinirea unci atribuţii care serveşte
intcresului public sau care face parte din exercitarea atribuţiilor unei autorităţi on
instituţii publice.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 aveţi dreptul de
acces la datele cu caracter personal colectate, dreptul la rectificarea datelor cu caracter
personal, ,,dreptul de a fi uitată”, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale.
Pentru exercitarea drepturilor menţionate aveţi posibilitatea formulării unei cereri
scrise, semnate ~i datate Curţii de Apel Bacău.

În vederea prelucrării corecte a datelor cu caracter personal aveţi obligaţia de a
comunica once modificare survenită asupra datelor dvs. personale.

o NU Solicit alocarea unui COD, fund publicate numele ~i prenumele
o DA Solicit alocarea unui COD

Data, Semnătura,




