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A N U N Ţ 
 

  În condiţiile prevăzute de Regulamentul privind modul de organizare şi 
desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor 
registratori şi a personalului conex, aprobat prin HCSM nr.185/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, Curtea de Apel Târgu-Mureş 
organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 
următoarelor posturi vacante: 
 

 1 post de grefier-arhivar la Tribunalul Harghita 
 1 post de aprod la Tribunalul Mureş 
 1 post de şofer la Judecătoria Miercurea Ciuc 

 
 Concursul se va desfăşura în data de 29 iunie 2017, la sediul Curţii de 
Apel Târgu-Mureş – Târgu-Mureş, str. Justiţiei, nr. 1, judeţul Mureş. 
 
  Concursul pentru ocuparea postului de grefier-arhivar constă în 
susţinerea unei probe practice eliminatorii de verificare a cunoştinţelor de 
operare pe calculator şi a unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor 
teoretice din tematica anunţată.  
  Concursul pentru ocuparea posturilor de aprod şi şofer constă în 
susţinerea unei probe practice - realizarea unei lucrări specifice postului ce 
urmează să fie ocupat. 
 
 Tematica şi bibliografia concursului sunt afişate la sediul Curţii de 
Apel Târgu-Mureş şi publicate pe pagina de internet a instanţei. 
 
  Cuantumul taxei de înscriere la concurs este în valoare de 100 RON 
şi se achită la casieria Curţii de Apel Târgu-Mureş (etajul I, camera 40). 
 
  La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele 
condiţii: 

 au cetăţenia română şi domiciliul în România; 
 au capacitate deplină de exerciţiu; 
 nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal şi se bucură de o bună 
reputaţie; 
 cunosc limba română; 
 sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei; 
 au studii medii (bacalaureat). 
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  Dosarul de înscriere la concurs se depune la secretariatul Curţii de 
Apel Târgu-Mureş, etajul I, camera 36, până la data de 16 iunie 2017, 
inclusiv (în zilele lucrătoare, în intervalul orar 1000 - 1200) şi va cuprinde 
următoarele documente: 
 

 cerere de înscriere la concurs; 
 actul 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; 
 adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru exercitarea 
funcţiei; 
 recomandare privind profilul profesional şi moral; 
 chitanţa de plată a taxei de înscriere la concurs; 
 permis de conducere categoria B, în copie (pentru postul de şofer). 
 
 

 
P R E Ş E D I N T E 

Judecător Florin Dima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anunţul a fost afişat la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş şi publicat  
pe pagina de internet a instanţei, astăzi, 30 mai 2017 

     
 
 
                                                                                                                                    


