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CABINET PREŞEDINTE 

Nr. 448/24 februarie 2022 

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 unui post vacant de aprod la Judecătoria Topliţa. 

 

 Concursul se va desfăşura în data de 25 martie 2022, la sediul Tribunalului 

Harghita – Miercurea Ciuc, str. Szász Endre, nr.6, judeţul Harghita. 

 

  Concursul constă în susţinerea unei probe practice - realizarea unei lucrări 

specifice postului ce urmează să fie ocupat (art. 65 din Regulamentul de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 1375/2015). 

 

 Tematica şi bibliografia concursului sunt afişate la sediile Curţii de Apel 

Târgu-Mureş şi Tribunalului Harghita şi publicate pe paginile de internet ale 

instanţelor. 

 

  Cuantumul taxei de înscriere la concurs este de 50 lei şi se achită la casieria 

Tribunalului Harghita. Taxa de înscriere poate fi achitată şi prin virament în contul 

Tribunalului Harghita RO15TREZ3515005XXX004169, deschis la Trezoreria 

Miercurea Ciuc, CUI 4245542. Dovada plăţii se ataşează, în original, la dosarul de 

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

candidatului şi destinaţia sumei – taxă concurs aprod 25.03.2022. 

 

  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). 

  Dosarul de înscriere la concurs se depune la secretariatul Tribunalului 

Harghita, până la data de 10 martie 2022, inclusiv, 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; 
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❑ 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/dovada de plată a taxei de înscriere la concurs. 

 

  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. 

 

 

 

V I C E P R E Ş E D I N T E, 

judecător Ioana Delia Lucaci 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


