Afişat la data de 03.05.2019, ora 10:00

ROMÂNIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Secţia Parchetelor Militare

ANUNŢ
privind organizarea concursului pentru promovarea
în funcţii de conducere a grefierilor pe posturile vacante
la nivelul Secţiei Parchetelor Militare din Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ce va avea loc la datele de 04.06.2019, orele
10:00 – 13:00(proba scrisă) şi 14.06.2019, ora 10:00 (proba orală)

Având în vedere prevederile art. 45 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. 182/2007 a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
Văzând procesul-verbal nr.3 din data de 24.04.2019 al Colegiului de
conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind
aprobarea comisiilor, tematicii şi bibliografiei pentru concursul de promovare în
funcţii de conducere;
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia
Parchetelor Militare organizează concurs de promovare în funcţii de
conducere a personalului auxiliar de specialitate din cadrul Secţiei
Parchetelor Militare, în perioada 04 – 14.06.2019 (04.06.2019, orele 10:00 –
13:00 - proba scrisă şi 14.06.2019, ora 10:00 - proba orală), pentru posturile
vacante de grefier şef al Serviciului de urmărire penală şi judiciar şi grefier
şef al Serviciului de organizare, mobilizare, resurse umane, economicofinanciar şi administrativ.
Concursul constă în susţinerea următoarelor probe:
1) Proba scrisă, de verificare a pregătirii profesionale.
Proba scrisă are subiecte din tematica şi bibliografia anexată: Codul de
procedură penală, Legea privind organizarea judiciară, Legea care reglementează
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statutul personalului auxiliar de specialitate, Regulamentul de ordine interioară al
parchetelor, Ordinul nr.213/2014 privind organizarea şi funcţionarea sistemului
informaţional al Ministerului Public, Codul deontologic al personalului auxiliar de
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, Legea privind statutul
cadrelor militare.
Timpul maxim pentru elaborarea lucrărilor scrise este de 3 ore calculat de la
comunicarea subiectelor.
Corectarea lucrărilor se face pe baza baremului definitiv de evaluare şi
notare.
Baremul de evaluare şi notare se afişează la sediul parchetului, cu 15 minute
înainte de încheierea probei scrise.
În termen de 24 de ore de la afişare, candidaţii pot face contestaţii la barem,
care se depun la comisia de organizare a concursului şi se soluţionează de comisia
de contestaţii, în termen de 48 de ore. Soluţia se motivează în termen de 3 zile de la
expirarea termenului de 48 de ore prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor.
Baremul de evaluare şi notare definitivă, stabilit în urma soluţionării
contestaţiilor, se afişează de îndată la sediul parchetului.
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul parchetului şi se publică pe
pagina de internet a acestuia (www.mpublic.ro).
În termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi
pot formula contestaţie cu privire la nota obţinută la proba scrisă.
Nota obţinută la contestaţie nu poate fi mai mică decât nota contestată.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul parchetului şi se publică pe
pagina de internet a acestuia (www.mpublic.ro).
2) Proba orală, de prezentare a proiectului referitor la exercitarea
atribuţiilor manageriale specifice funcţiei pentru care candidează.
Rezultatele la proba orală se afişează la sediul parchetului şi se publică pe
pagina de internet a acestuia (www.mpublic.ro).
Rezultatele obţinute la această probă sunt definitive şi nu pot fi contestate.
Sunt declaraţi admişi, în limita posturilor scoase la concurs,
candidaţii care au obţinut cel puţin media 7,00 (şapte), fără ca la vreuna
dintre probe să fi obţinut o notă mai mică de 5,00 (cinci).
La medii egale vor fi declaraţii admişi candidaţii care au obţinut
nota mai mare la proba scrisă.
Pot participa la concurs grefierii din cadrul Secţiei Parchetelor
Militare care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7 din regulamentul de
concurs, respectiv:
a) au 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) au o activitate profesională deosebită, evaluată cu calificativul „foarte
bine” în ultimii 3 ani, respectiv 6 luni.
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Dosarele de concurs se depun la Secţia Parchetelor Militare din
cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (B-dul Libertăţii
nr. 14, sector 5, Bucureşti), camera 230 Bis, etajul 2 , până cel târziu la data de
20.05.2019, inclusiv (cu cel puţin 15 zile înainte de data concursului) şi trebuie să
cuprindă următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs;
b) raportul întocmit de conducătorul unităţii unde candidatul îşi desfăşoară
activitatea, care să constate îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 7 din
regulamentul de concurs;
c) curriculum vitae;
d) orice alte acte considerate relevante de către candidat.
Proiectele referitoare la exercitarea atribuţiilor manageriale specifice
funcţiei pentru care candidează se depun până la data de 28.05.2019(cu cel puţin
7 zile înainte de data desfăşurării concursului), atât pe suport de hârtie, cât şi în
format electronic.
Candidatul declarat admis va fi numit, în condiţiile legii, în funcţia de
conducere pentru care a candidat, prin decizie a procurorului general al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Secţia Parchetelor Militare
din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - la numărul de telefon:
021/319.38.33 int. 1025.
Anexăm alăturat cererea tipizată de înscriere la concurs, tematica
şi bibliografia pentru posturile scoase la concurs, precum şi regulamentul de
concurs (Hotărârea nr. 182 din 29 martie 2007 a Plenului Consiliul Superior
al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor).

Comisia de organizare
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