ANUNŢ
Având în vedere prevederile art. 45 alin. (1) 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;
Văzând Hotărârea nr. 182 din 29 martie 2007 a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii, precum şi Hotărârea Colegiului de Conducere al Parchetului de pe lângă
Curtea de Apel Timişoara nr. 6 din 22 februarie 2018
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL TIMIŞOARA
organizează concurs pentru promovarea în funcții de conducere a grefierilor din
cadrul unităților de parchet aflate în subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel
Timișoara la data de 28 martie 2018, ora 10,00, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de
Apel Timişoara.
Organizarea şi desfăşurarea concursului se va face conform Hotărârii Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 182/29.03.2007.
Concursul constă în susţinerea următoarelor probe:
- prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuțiilor manageriale specifice
funcției pentru care se candidează;
- testarea scrisă a pregătirii profesionale.
Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte condițiile prevăzute de art. 7
din Hotărârea nr. 182 din 29 martie 2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
Îndeplinirea condiţiilor de participare se constată prin raport întocmit de
conducătorul parchetului unde candidatul îşi desfăşoară activitatea.
Cererile de înscriere la concurs împreună cu raportul sus-menţionat se depun la
sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara până la data de 13.03.2018, iar
proiectul referitor la exercitarea atribuțiilor manageriale specifice funcției se depune la
sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara până la data de 21.03.2018.
Tematica şi bibliografia pentru concurs sunt cele prevăzute în Hotărârea Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 169/2016, anexa 3, cu excepţia procedurii civile şi a
Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale D.I.I.C.O.T. şi D.N.A., astfel cum a fost
s-a stabilit prin Hotărârea Colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de
Apel Timișoara nr. 2/15.01.2018.

Tematica
Procedură penală
Partea generală
1.Reguli de bază şi acţiunile în procesul penal
- Principiile şi limitele aplicării legii procesual penale
- Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal

2. Participanţii
- Dispoziţii generale
- Dispoziţii speciale privind competenţa instanţelor judecătoreşti
- Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră
preliminară
- Incompatibilitatea şi strămutarea
- Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora
- Inculpatul şi drepturile acestuia
- Partea civilă şi drepturile acesteia
- Partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia
- Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea
3.Probele şi mijloacele de probă
- Reguli generale
- Audierea persoanelor
- Percheziţia domiciliară
- Percheziția informatică
- Expertiza şi constatarea
4. Măsurile preventive
5.Acte procesuale şi procedurale comune
- Citarea, comunicarea actelor procedurale, mandatul de aducere
- Termenele
- Cheltuielile judiciare
- Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea
omisiunilor vădite
- Nulităţile
Partea specială
1.Urmărirea penală
- Dispoziţii generale
- Sesizarea organelor de urmărire penală
- Efectuarea urmăririi penale
- Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei
2.Camera preliminară
3. Judecata
- Dispoziţii generale
- Judecata în primă instanţă
- Apelul
- Căile extraordinare de atac (contestația în anulare și revizuirea)
4.Proceduri speciale
- Acordul de recunoaştere a vinovăţiei
- Procedura în cauzele cu infractori minori

Organizarea judiciară
1. Legea 304/2004 privind organizarea judiciară
Titlul I - Dispoziţii generale
Titlul III – Ministerul Public
Titlul VI – Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instanţelor şi
parchetelor
2. Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
3. Regulamentul de ordine interioară a parchetelor aprobat prin Ordinul nr.
2632/30.07.2014 al Ministrului Justiţiei publicat în M. Of. 623/26.08.2014
4. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor şi
parchetelor
Bibliografie
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, modificată şi republicată;
Legea nr. 567/2004 – privind statutul personalului auxiliar de specialitate;
Noul Cod de procedură penală;
Ordinul ministrului justiţiei 2632/30.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de
ordine interioară al parchetelor, publicat în M. Of. nr. 623/26.08.2014;
Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate adoptat prin Hotărârea nr.
145/24 aprilie 2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, publicat în M. Of. nr. 3l82/06
mai 2005.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii din Timişoara, str. Eugeniu de
Savoya, nr. 2A, et. III sau la tel. 0256/498230, int. 115.

