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În condiţiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la 

parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin HCSM nr. 126/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru ocuparea, pe 

perioadă nedeterminată, a două posturi vacante de grefier cu studii superioare 

juridice (1 post la Judecătoria Sighişoara şi 1 post la Judecătoria Odorheiu 

Secuiesc). 

 Concursul 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 şi se va desfăşura conform următorului calendar: 

 3 iulie 2021 - susţinerea probei practice eliminatorii de verificare a 

cunoştinţelor de operare pe calculator  
 4 iulie 2021 - susţinerea probei scrise la disciplinele procedură penală, 

procedură civilă şi organizare judiciară 
  Cuantumul taxei de înscriere la concurs este de 200 lei şi se achită la casieria 

Curţii de Apel Târgu-Mureş (parter, camera 3). Taxa de înscriere poate fi achitată şi 

prin virament bancar în contul Curţii de Apel Târgu-Mureş 

RO08TREZ47620E330500XXXX, deschis la Trezoreria Târgu-Mureş, CUI 

17688240. În acest caz, dovada plăţii se ataşează, în original, la dosarul de înscriere şi 

va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele menţiuni: numele şi prenumele 

candidatului, respectiv destinaţia sumei – „taxă concurs grefier 3.07.2021”.  

  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 

superioare juridice; posedă cunoştinţe de operare pe calculator. 

Dosarul de înscriere la concurs se depune la secretariatul Curţii de Apel 

Târgu-Mureş (etajul III, camera 303), personal sau prin intermediul serviciilor 

poştale/de curierat, până la data de 15 iunie 2021, inclusiv, în zilele lucrătoare, în 

intervalul orar 10
00

 - 12
00

.  

Informaţii privind tematica/bibliografia concursului, condiţiile de participare şi 

documentele necesare pentru înscrierea la concurs sunt afişate la sediul Curţii de Apel 
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Târgu-Mureş şi publicate pe pagina de internet a instanţei, la secţiunea concursuri 

(http://portal.just.ro), precum şi pe pagina de internet a Şcolii Naţionale de Grefieri, la 

secţiunea concursuri. 
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