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CABINET PREŞEDINTE 

A N U N Ţ 
 

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 se va desfăşura la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş (Târgu-Mureş, 

str. T. Vladimirescu, nr. 69) şi 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 
 

  Programul de desfăşurare a concursului se va stabili ulterior, în funcţie de 

numărul candidaţilor înscrişi la concurs, urmând a forma obiectul unui alt anunţ, ce va 

fi adus la cunoştinţa candidaţilor în timp util. 

  Tematica/bibliografia concursului, astfel cum au fost aprobate pentru anul 

2021, conform Anexei 1 la HCSM nr. 42/2021, sunt afişate la sediul Curţii de Apel 

Târgu-Mureş şi publicate pe pagina de internet a instanţei, precum şi pe cea a Şcolii 

Naţionale de Grefieri. 

  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. 
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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 1000 - 1200 şi va cuprinde următoarele documente: 

 cerere tipizată de înscriere la concurs; 

 actul de identitate, în copie; 

 certificatul de naştere şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie; 

 diploma de studii superioare juridice, în copie; 

 certificatul de cazier judiciar; 

 certificatul de cazier fiscal; 

 caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la unitatea 

de învăţământ absolvită; 

 datele rezultate din evidenţa operativă a organelor judiciare; 

 curriculum vitae; 

 adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este aptă pentru 

exercitarea funcţiei; 

 chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs; 

 dosar plic. 
  
  Copiile de pe actele de stare civilă şi diploma de studii vor fi legalizate sau 

vor fi însoţite de actele originale, pentru certificare. În cazul depunerii dosarului 

de concurs prin intermediul serviciilor poştale/de curierat, copiile de pe actele de 

stare civilă şi diploma de studii vor fi legalizate. 
 

 În acord cu Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, pentru buna desfăşurare a 

concursului, fiecare candidat trebuie să îşi exprime consimţământul cu privire la 

colectarea, utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către Curtea de 

Apel Târgu-Mureş în cadrul procedurii de concurs, potrivit dispoziţiilor 

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 HCSM nr.126/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

În acest sens, fiecare candidat va bifa, în interiorul formularului tipizat al cererii de 

înscriere, căsuţa corespunzătoare opţiunii sale.  

 

 
Anunţul a fost afişat la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş şi publicat  

pe pagina de internet a instanţei, astăzi, 19 mai 2021.    

                                           


