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A N U N Ţ 

AFIŞAT ASTĂZI, 24 septembrie 2018 

 

În perioada 24 septembrie 2018 – 23 octombrie 2018, Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie organizează concurs pentru recrutarea personalului conex 

la Instanţa supremă, în condiţiile art. 3 alin. (1) şi art. 7 alin. (3) din 

Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru 

recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, 

aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185 din 

29 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării a 

unui număr de 2 posturi vacante de agent procedural – Secţia Penală şi 1 

post vacant de aprod – Secţia a II-a Civilă. 

Concursul vizează susţinerea unei probe practice constând în realizarea 

unei lucrări specifice posturilor ce urmează a fi ocupate. 

Proba practică se va susţine în ziua de 15 octombrie 2018 la sediul Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie, din str. Batiştei nr. 25, sector 2, Bucureşti. 

     Dosarul de concurs se va depune până la data de 04 octombrie 2018, 

inclusiv, orele 16.00 la sediul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, din str. Batiştei 

nr. 25, sector 2, Bucureşti, camera P6, parter (doamna grefier Florentina Neacşu-

Aldescu) pentru postul vacant de aprod, respectiv camera 208, etaj 2 (doamna 

prim grefier Camelia Vintilă) pentru posturile vacante de agent procedural. 



 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: 

1. cererea de înscriere; 

2. cartea de identitate, în copie; 

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

   4.  diploma de bacalaureat, în copie;  

   5.  certificatul de cazier judiciar;  

   6.  certificatul de cazier fiscal; 

   7.  curriculum vitae;  

   8.  adeverinţa medicală din care să rezulte că este apt pentru exercitarea 

profesiei; 

   9.  două fotografii color cu dimensiuni de 2/3 cm; 

  10.  recomandare privind profilul professional şi moral; 

  11.  chitanţa de plată a taxei de înscriere. 

 Taxa de înscriere la concurs este în cuantum de 200 lei şi se va achita 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). 

Documentele prevăzute la punctele 2, 3 şi 4 vor fi prezentate şi în original 

în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.  

  Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele 

condiţii : 

   1. are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de 

exerciţiu;  

   2. nu are antecedente penale, cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie: 

   3. cunoaşte limba română;  

   4. este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei; 

   5. are studii medii (bacalaureat). 

 Se anexează Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a 

concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a 



personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 185 din 29 martie 2007, cu modificările şi completările 

ulterioare, tematica şi bibliografia. 

Prezentul anunţ, tematica, bibliografia şi Regulamentul de concurs sunt 

disponibile  pe site-ul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ( www.scj.ro). 

 

 

 

 

 

http://www.scj.ro/

