
 

ROMÂNIA 
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 
Str. Batiştei nr.25, Sector 2, Bucureşti 

                                                                    

A N U N Ţ 

AFIŞAT ASTĂZI, 24 SEPTEMBRIE 2018 

               

             În perioada 24.09.2018 – 23.11.2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi temporar vacante de grefier cu 
studii superioare juridice din cadrul Secţiei a II-a Civilă, în condiţiile Legii 
nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează 

în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările 

ulterioare şi Regulamentului aprobat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin 

Hotărârea nr.126/2007, cu modificările  si completările ulterioare, după cum urmează: 
 

    Compartiment  Funcţia Număr posturi 

Secţia a II-a Civilă Grefier 

(cu studii        

superioare juridice) 

  2 

 
  
           Poate participa la concursul de ocupare a posturilor temporar vacante de grefier 
persoana care îndeplineşte următoarele condiţii : 
 

a) are cetăţenie română, domiciliul în România și capacitate deplină de 
execrciţiu; 

b) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal și se bucură de o bună 
reputaţie; 

c) cunoaşte limba română; 
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei; 
e) are studii superioare juridice; 
f) posedă cunoştinţe operare pe calculator sau de dactilografiere 

 
          Concursul constă în susţinerea unei probe practice, eliminatorii, de verificare a 
cunostinţelor de operare pe calculator și tehnoredactare precum și a unei probe scrise. 
           Proba  practică eliminatorie va avea loc în data de 09 noiembrie 2018, iar 
proba scrisă în data de 12 noiembrie 2018, la sediul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
 



 Dosarele de concurs se depun până la data de 19.10.2018 (inclusiv), la 
sediul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din Bucuresti – Biroul resurse umane 
din Bdul Regina Elisabeta, nr. 3, sect. 3, în zilele lucrătoare, intre orele 9,00-16,00 
şi vor cuprinde următoarele documente: 

a) cerere tipizată; 
b) actul de identitate (copie); 
c) diploma de licență (copie); 
d) certificatul de cazier judiciar; 
e) certificatul de cazier fiscal; 
f) caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la 

unitatea de învăţamânt absolvită; 
g) datele rezultate din evidenţa operativă a organelor judiciare; 
h) curriculum vitae; 
i) adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru exercitarea 

funcţiei; 
j) chitanța de achitare a taxei de înscriere la concurs.  

 
Certificarea copiilor de pe documentele solicitate se face la înscriere de către un 

membru al comisiei de organizare a concursului, prin aplicare mențiunii “conform cu 
originalul”. 

Cuantumul taxei de concurs, stabilit prin  Hotărârea Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 262/20.03.2018, este de 150 lei și se achită la sediul Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, din str. Batiştei nr. 25, sector 2, Bucureşti, camera P2, parter 
(doamna  prim grefier Silvia Monica Dragomir). 
 
   
         Prezentul anunţ, tematica şi bibliografia de concurs sunt disponibile pe 
site-ul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ( www.scj.ro). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scj.ro/

