
A N U N Ţ 

privind concursul de promovare în funcţii de execuţie a personalului 

auxiliar de specialitate de la curţi de apel/parchete de pe lângă curţi de apel 

 

 În temeiul dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 567/2004 privind statutul 

personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de 

pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare şi procesul-verbal nr. 

7/2018 al Colegiului de conducere al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism; 

Văzând Hotărârea nr. 181 din 29 martie 2007 a Plenului Consiliului Superior 

al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare 

în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii 

în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi 

parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la 

instanţe şi parchete superioare, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE  

CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM 

 

organizează concurs pentru promovarea în funcţii de execuţie a personalului 

auxiliar de specialitate, după cum urmează: 

 1 post de grefier cu studii superioare juridice, în cadrul Biroului teritorial 

Caraș-Severin; 

 1 post de grefier cu studii superioare juridice în cadrul Serviciului judiciar al 

Structurii centrale;  

 1 post de grefier cu studii superioare juridice în cadrul Serviciului de 

combatere a traficului transfrontalier de droguri al Structurii centrale.  

 

Concursul va avea loc la data de 5 iunie 2018, ora 10,00, la sediul Structurii 

centrale a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 

Terorism din Bucureşti, şi constă în susţinerea următoarelor probe: 

- proba scrisă, constând în verificarea cunoştinţelor teoretice din tematica şi 

bibliografia anexate; 

- proba practică, constând în verificarea cunoştinţelor de operare pe 

calculator. 



Potrivit art. 11 din Regulament, poate participa la concurs personalul auxiliar 

de specialitate care îndeplineşte următoarele condiţii: 

a) are o vechime de cel puţin 3 ani în funcţia de grefier în cadrul curţii  

de apel/parchetului de pe lângă curte de apel; 

b) are calificativul „foarte bine” în ultimii 3 ani; 

c) nu a fost sancţionat disciplinar după acordarea ultimului calificativ. 

Dosarul de concurs se depune la Serviciul de resurse umane din cadrul 

Structurii centrale a direcţiei, până cel mai târziu la data de 25 mai 2018 şi trebuie să 

cuprindă următoarele documente: 

a) cerere de înscriere; 

b) raport prin care se constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute de   art. 11 

din Regulament, întocmit de compartimentul de specialitate al instanţei sau 

parchetului unde candidatul îşi desfăşoară activitatea; 

c) curriculum vitae; 

d) orice acte considerate relevante. 

Anexăm tematica şi bibliografia pentru concurs. 

Informaţii suplimentare la numărul de telefon 0214123227/0214123226. 

 

 

COMISIA DE CONCURS 

 

 

 

 

 

 

 

 


