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UNIUNEA NATIONALA 

A EXECUTORILOR JUDECATORE.TI 

• 
ANUNT 

CUZA VODA I NR. 143 I SECTOR 4 I BUCURE~TI 

T: (+40) 2132050 92 I ( +40) 21320 50 50 

F: (+40) 21320 50 90 

E: unlune@executori.ro 

www.executori.ro 

privind organizarea concursului sau examenului 
de admitere in profesia de executor judecatoresc 

pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funqii de specialitate juridica 

Uniunea Nationala a Executorilor Judecatore~ti, sub coordonarea ~i controlul 
Ministerului Justitiei, organizeaza in data de 18.11.2021, ora 1500 , in Bucure~ti, concursul sau 
examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc pentru persoanele care au 
exercitat timp de 3 ani funqii de specialitate juridica. 

Cu eel putin 10 zile inainte de data concursului sau examenului va fi stabilita ~i 
comunicata adresa exacta a desfa~urarii acestuia. 

Data limita de inscriere: conform prevederilor art. 46 coroborate cu dispozitiile art. 
18 alin. (1) din Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii 
judecatore~ti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare ,"cererea de 1nscriere 1mpreunii cu dovezile privind mdeplinirea 
conditiilor previizute la art. 15 lit. a)-f) din lege se depun, cu eel pufin 20 de zile ,nainte de data 
sustinerii concursului sau examenului, la Camera executorilor judeciitore~ti 1n a ciirei 
circumscripfie se a/la localitatea unde domiciliazii candidatul", respectiv pan a la data de 
28.10.2021, inclusiv. 

Pentru verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 15 din Legea nr. 188/2000 
privind executorii judecatore~ti, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
dosarul prezentat in vederea inscrierii la concursul sau examenul de admitere in profesia de 
executor judecatoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani functii de specialitate 
juridica va contine, in ordinea enumerarii, urmatoarele documente: 

1. Cerere de inscriere, in original; 

2. Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, anexa la cererea de 
inscriere, in original; 

3. Act de identitate (B.I. sau C.1.) - copie certificata pentru conformitate de 
candidat; 

4. Certificat de na~tere ~i certificat de casatorie (daca este cazul) - copie 
certificata pentru conformitate de candidat; 

5. Diploma de licenta - copie legalizata sau copie certificata pentru conformitate 
cu originalul de catre persoana desemnata de Camera unde se depune cererea. Tn vederea 
certificarii, documentul se prezinta in original, urmand a fi restituit ulterior; 
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6. Carnet de munca, copie certificata pentru conformitate de candidat $i/sau 
Adeverinta de vechime din care sa reiasa vechimea in domeniul juridic, copie certificata 
pentru conformitate de candidat; 

7. Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca persoana care i$i depune 
candidatura are capacitate deplina de exercitiu, in original; 

8. Cazier judiciar, in original; 

9. Adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana care candideaza este apta 
din punct de vedere medical sa exercite profesia de executor judecatoresc, in original; 

10. Dovada platii taxei de inscriere, in original; 
11. Alte documente relevante (pentru departajarea candidatilor in conformitate 

cu dispozitiile art. 36 alin. (1) din Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000); 

Taxa de inscriere la concursul sau examenul de admitere in profesia de executor 
judecatoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani functii de specialitate juridica 
este de 4000 de lei $i se va achita dupa cum urmeaza: 

20% din cuantumul taxei, respectiv suma de 800 de lei in contul Camerei unde 
urmeaza sa se depuna cererea de inscriere; 

80% din cuantumul taxei, respectiv suma de 3200 de lei se va achita in oricare 
dintre conturile U.N.E.J: RO84 BRDE 441S V922 1004 4410 - B.R.D. ~incai, RO98 BREL 0002 
0010 6873 0101 - Libra Bank Nerva Traian, cu mentiunea "taxa concurs 3 ani 2021". 

Tn cererea de inscriere la concursul sau examenul de admitere in profesia de executor 
judecatoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani functii de specialitate juridica, 
candidatii vor mentiona, in ordinea preferintei, circumscriptiile pentru care opteaza, avand in 
vede~e u~matoareje posturi vacante, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a Ill-a, 
nr .... '2k:t: .. ,/ .. .QfQ.~.J.0.-.. 2o.z.J ....... : 

Camera Executorilor Circumscriptia judecatoriei in care se 
Nr. posturi Judecatore~ti afla postul vacant 

lneu 1 

Lipova 1 
TIMl~OARA 

Moldova Noua 1 

Sannicolau Mare 1 

Total = 4 posturi vacante 

IMPORTANT! Candidatii ~i organizatorii vor respecta masurile de prevenire ~i 
combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 valabile la data desfa~urarii concursului sau 
examenului1• 

1 La momentul prezentului Anunt, in vigoare este Hotiirorea Guvernului nr. 1050 din 02.10.2021 pentru 
modificarea anexelor nr. 2 $i 3 la Hotiirorea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stiirii de alertii pe 
teritoriul Romoniei incepond cu data de 10 septembrie 2021, precum $i stabilirea miisurilor care se aplicii pe 
durata acesteia pentru prevenirea $i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicatii in Monitorul 
Oficial al Romoniei, Partea I, nr. 943 din 02.10.2021. 
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