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Afişat azi, 08.04.2019
Orele 1600

O.D.C.P. 4923

Nr. 2684/VI/1/2019
din 08.04.2019

ANUNŢ
privind organizarea concursului de promovare a personalului auxiliar de specialitate în
funcții de conducere vacante la nivelul
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău
Având în vedere prevederile :
- art. 77 lit. o) şi z) coroborat cu art. 78 lit. k) din Regulamentul de ordine interioară a
parchetelor aprobat prin Ordinul nr. 2632/C/2014 din data de 30.07.2014 al Ministrului
Justiţiei, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 45-46 din Legea 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;
Văzând :
- Hotărârea nr. 182 din 29 martie 2007 a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, publicată în Monitorul Oficial
nr. 253 din 16.04.2007, modificată prin Hotărârea nr. 295 din 20 martie 2018 a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial nr. 304 din 04 aprilie
2018;
- Hotărârea nr. 4 din 08.04.2019 a Colegiului de Conducere al Parchetului de pe
lângă Curtea de Apel Bacău, înregistrată sub nr. 3246/I/3/2019 din 08.04.2019, prin care se
aprobă organizarea concursului de promovare a personalului auxiliar de specialitate în funcții
de conducere vacante la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău,
- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău organizează la sediul din
Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 2, jud. Bacău, în data de 10.05.2019, concurs de
promovare a personalului auxiliar de specialitate în funcţii de conducere vacante la
nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, după cum urmează:
Nr.
crt.
1.
2.

UNITATEA DE PARCHET
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău
Parchetul de pe lângă Judecătoria Onești

FUNCŢIA
Prim grefier
Grefier șef

Nr. posturi
1
1

- Concursul constă, conform art. 3, în susţinerea următoarelor probe, astfel :
a) 10.05.2019 - testare scrisă privind verificarea pregătirii profesionale
b) 10.05.2019 - prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuţiilor
manageriale.
- Tematica şi bibliografia concursului de promovare a personalului auxiliar de
specialitate în funcţii de conducere vacante la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel
Bacău, aprobată prin Hotărârea Colegiului de Conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de
Apel Bacău 2/01.04.2019 a Colegiului de Conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de
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Apel Bacău şi Anexa ce face parte integrantă şi art. 5 din Hotărârea CSM nr. 182/2007
actualizată, este următoarea :
TEMATICĂ
PROCEDURĂ PENALĂ
I.

Partea generală
1. Principiile şi limitele aplicării legii procesual penale
2. Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal
3. Participanții în procesul penal
 Dispoziţii generale;
 Dispoziții speciale privind competența instanțelor judecătorești;
 Organele de urmărire penală și competența acestora;
 Competența judecătorului de drepturi și libertăți și a judecătorului de cameră
preliminară;
 Incompatibilitatea și strămutarea;
 Subiecții procesuali principali și drepturile acestora;
 Inculpatul și drepturile acestuia;
 Partea civilă și drepturile acesteia;
 Partea responsabilă civilmente și drepturile acesteia;
 Avocatul. Asistența juridică și reprezentarea.
4. Probele și mijloacele de probă
 Reguli generale;
 Audierea persoanelor;
 Percheziția domiciliară;
 Percheziţia informatică;
 Expertiza și constatarea;
 Înscrisurile.
5. Măsurile preventive
6. Acte procesuale și procedurale comune
 Citarea, comunicarea actelor procedurale, mandatul de aducere;
 Termenele;
 Cheltuielile judiciare;
 Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea
omisiunilor vădite;
 Nulitățile;
 Amenda judiciară.

II. Partea specială
1. Urmărirea penală
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Dispoziții generale;
Sesizarea organelor de urmărire penală;
Efectuarea urmăririi penale;
Rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței;
Reluarea urmăririi penale.

2. Camera preliminară
3. Proceduri speciale
 Acordul de recunoaștere a vinovăției;
 Procedura în cauzele cu infractori minori;
 Procedura de confiscare sau desființare a unui înscris în cazul clasării;
 Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare avansate
de stat
PROCEDURA CIVILĂ
1. Participanţii la procesul civil
 Judecătorul. Incompatibilitatea;
 Părţile. Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale;
 Reprezentarea părţilor în judecată;
 Asistenţa judiciară;
 Participarea Ministerului Public în procesul civil.
2. Actele de procedură
 Forma cererilor;
 Citarea şi comunicarea actelor de procedură.
3. Termenele procedurale
ORGANIZAREA JUDICIARĂ
1. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, forma la zi:
 TITLUL I. Dispoziții generale;
 TITLUL III. Ministerul Public;
 TITLUL VI. Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instanţelor
şi al parchetelor.
2. Legea nr. 567/2004, privind statutul personalului auxiliar de specialitate al
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al parchetelor de pe
lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de
Expertize Criminalistice, forma la zi:




CAPITOLUL I. Dispoziții generale;
CAPITOLUL II. Recrutarea personalului auxiliar de specialitate al instanțelor
judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea;
CAPITOLUL III. Școala Națională de Grefieri;
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CAPITOLUL IV. Numirea, promovarea, suspendarea şi eliberarea din funcţie
a personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al
parchetelor de pe lângă acestea;
CAPITOLUL V. Delegarea, detaşarea şi transferul personalului auxiliar de
specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea;
CAPITOLUL VI. Drepturile şi îndatoririle personalului auxiliar de
specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea;
CAPITOLUL VII. Răspunderea personalului auxiliar de specialitate al
instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea.

3. Ordinul Ministrului Justiţiei pentru aprobarea Regulamentul de ordine
interioară al parchetelor nr. 2.632/2014, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 623 bis
din 26.08.2014, cu modificările și completările ulterioare, forma la zi.
 TITLUL I. Dispoziții generale;
 TITLUL II. Ierarhia funcţiilor din cadrul Ministerului Public;
 TITLUL VII. Organizarea, funcționarea și atribuțiile compartimentelor
auxiliare de specialitate ale parchetelor.
4. Hotărârea Plenului CSM nr. 69/2014 cu anexele 1 și 2:
- anexa 1 - Ghid pentru completarea formularelor statistice;
- anexa 2 - Nomenclatorul unic pentru cauzele penale.
5. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate și al instanțelor
judecătorești și al parchetelor, Hotărârea nr. 145/2005 din 26.04.2005 al CSM, publicat în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 382 din 06.05.2005, forma la zi.

Bibliografie
1. Codul de procedură penală din 2010, publicat în M. Of. nr. 486/15.07.2010, cu
modificările şi completările ulterioare;
2. Codul de procedură civilă din 2010, publicat în M. Of. nr. 545/03.08.2012, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în M. Of. Partea I,
nr.827/13.09.2005, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 567/2004, privind statutul personalului auxiliar de specialitate al
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al parchetelor de pe lângă
acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize
Criminalistice, publicată în M. Of. Partea I, nr. 1197 din 14.12.2004, cu modificările şi
completările ulterioare;
5. Ordinul ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentul de ordine interioară
al parchetelor nr. 2.632/2014, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 623 bis din
26.08.2014, cu modificările și completările ulterioare;
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6. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor
judecătoreşti şi parchetelor, Hotărârea nr. 145/2005, din 26.05.2005 a CSM, publicat în
M.Of. Partea I, nr. 382 din 06.05.2005;
7. Hotărârea Plenului CSM nr. 69/2014 cu anexele 1 și 2, publicat la adresa: www.
csm1909.ro/csm/index.php?cmd=0301&tc=s.
- Condiţii de participare la concurs (art. 7)
a) are o vechime de cel puţin 3 ani în funcţia de grefier; în cazul grefierilor cu
studii superioare juridice este necesară o vechime de minimum 6 luni în funcţia
de grefier;
b) are o activitate profesională deosebită, evaluată cu calificativul «foarte bine» în
ultimii 3 ani, respectiv 6 luni.
Îndeplinirea condiţiilor se constată prin raport întocmit de conducătorul parchetului
unde candidatul îşi desfăşoară activitatea (art. 8).
Cererile de înscriere la concurs se depun cu cel puţin 15 zile înainte de data
concursului, respectiv până la data 24.04.2019, orele 1600 însoţite de raport, curriculum
vitae, o copie de pe buletinul de identitate, precum şi de orice alte acte pe care candidatul le
consideră ca fiind relevante (art. 9 alin. 1) la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău.
Proiectul referitor la exercitarea atribuţiilor manageriale specifice funcţiei de
conducere se depune la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău – Comisia de organizare
a concursului, cu cel puţin 7 zile înainte de data desfăşurării concursului, respectiv până
la 02.05.2019, orele 1600 atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic (art. 9 alin. 2).
În termen de 48 de ore de la data afişării la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de
Apel Bacău a listei candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs,
candidaţii respinşi pot formula contestaţii, care vor fi soluţionate de comisia de contestaţii
(art. 9 alin. 3).
Celelalte condiţii privind desfăşurarea probelor sunt prevăzute în Hotărârea nr. 182
din 29 martie 2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de
conducere a grefierilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 253 din 16.04.2007, modificată
prin Hotărârea nr. 295 din 20 martie 2018 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii,
publicată în Monitorul Oficial nr. 304 din 04 aprilie 2018, act normativ publicat şi pe pagina
de internet a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău - http://pcabacau.mpublic.ro/.
Prezentul anunţ, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
promovare în funcţii de conducere a grefierilor, se vor afişa cu cel puţin 30 zile înainte de data
susţinerii concursului, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, cât şi pe pagina
de internet a acestuia http://pcabacau.mpublic.ro/.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, la
telefon 0234.515.280.

COMISIA DE ORGANIZARE

