
               ROMÂNIA 

CURTEA DE APEL ORADEA  

Strada Roman Ciorogariu, nr. 12 

 

ANUNŢ 
 

Curtea de Apel Oradea organizează, în data de 04.05.2015, ora 12, la 

sediul Curţii de Apel Oradea, în conformitate cu dispoziţiile art. 36  din Legea 

567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi cu prevederile 

Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a 

posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe 

lângă acestea,, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

126/2007, concursul de recrutare pentru următoarele posturi:  

 

- 2 posturi de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată  la 

Judecătoria Satu Mare; 

- 1 post de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată  la 

Judecătoria Marghita; 

 

Condiţiile pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de 

dispoziţiile art. 33 din Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de 

specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea  şi de 

art.  3 din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007. 

 

 

Dosarele de concurs se depun la secretariatul comisiei de organizare a 

concursului asigurat de doamna grefier Nan Liliana Cristina, la sediul Curţii de 

Apel Oradea situat în Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 12, jud. Bihor între 

orele 8-10 şi 14-16, în fiecare zi lucrătoare, până cel târziu la data de 

10.04.2015. 

Dosarele de concurs vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele 

documente : 

- cerere tipizată de înscriere la concurs 

- copie simplă a actului de identitate  

- diplomă care atestă absolvirea studiilor superioare juridice 

- certificatul de cazier judiciar 

- certificatul de cazier fiscal 

- caracterizare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la unitatea de 

învăţământ absolvită 

- dovada cererii depuse la inspectoratul judeţean de poliţie de domiciliu în 

vederea comunicării Curţii de Apel Oradea a datelor rezultate din evidenţa 

operativă a organelor judiciare 



- curriculum vitae 

- adeverinţă medicală din care că rezulte că este apt pentru exercitarea 

funcţiei 

- chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs 

 

Taxa de înscriere la concurs este în cuantum de 150 lei şi se achită de 

către candidaţi la secretariatul comisiei de concurs odată cu depunerea 

dosarului de înscriere. 

 

Concursul constă în susţinerea unei probe scrise din tematica anunţată la 

disciplinele procedură penală, procedură civilă şi organizare judiciară şi o 

probă practică eliminatorie de verificare a cunoştinţelor de operare pe 

calculator sau de dactilografiere. 

Tematica şi bibliografia sunt anexate. 

 

Candidaţii trebuie să fie prezenţi în sala de concurs cu cel puţin o jumătate 

de oră înainte de începerea probei scrise, accesul acestora având loc pe baza 

actului de identitate. 

Pentru susţinerea probei scrise se va putea folosi numai cerneală de 

culoare albastră sau pastă de culoare albastră. 

În sala de concurs, candidaţii nu pot avea asupra lor mijloace de 

comunicare la distanţă şi nici un fel de aparate electronice, încălcarea acestei 

dispoziţii atrăgând eliminarea din concurs. 

Informaţii suplimentare la nr. de telefon 0359410033 interior 123. 

 

 

Comisia de organizare, 
 

 


