CONSIIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
INSPECŢIA JUDICIARĂ
ANUNŢ
7 mai 2019
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice,
Inspecţia Judiciară organizează, în perioada 7 mai – 18 iunie 2019, concursul
pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic, personal contractual, la
Serviciul secretariat şi relaţii publice.
I. Condiţii generale şi specifice pentru ocuparea postului.
A. Condiţii generale, prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru.
a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în
România;â
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul
de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
B. Cerinţe specifice, prevăzute de art. 4 din Regulamentul-cadru.
a) este licenţiată în drept;
b) cunoştinţe avansate de operare PC {Microsoft Word, Excel, Internet
Explorer);
c) abilităţi de comunicare şi muncă in echipă.
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II. Probele de concurs
A. proba scrisă, de verificare a cunoştinţelor teoretice la următoarele
discipline:
1. drept civil;
2. drept procesual civil;
3. drept penal;
4. drept procesual penal;
5. organizarea sistemului judiciar;
6. organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Judiciare.
Verificarea cunoştinţelor teoretice are loc pe parcursul unei singure zile.
Rezultatele probei se afişează la sediul şi pe pagina de internet ale
Inspecţiei Judiciare.

B. Interviu.
Candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor
teoretice, vor susţine un interviu.
Planul de interviu va conţine elemente care să evidenţieze in persoana
candidatului abilităţile de comunicare, factorii care motivează sau
demotivează candidatul, gândirea sintetică, rezistenţa la stres,
comportamentul in situaţiile de criză.
III. Data, locul şi ora susţinerii probelor de concurs
Conform Anexei nr. 1 la prezentul anunţ,
IV. Depunerea dosarelor de concurs.
Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 22 mai 2019, până la ora
16:00.
Dosarul de înscriere la concurs se depune de candidat la sediul Inspecţiei
Judiciare din Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta nr. 40, sector 5, şi cuprinde, în
ordine, următoarele înscrisuri:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

cererea tip de înscriere.
actul de identitate (copie);
adeverinţă medicală;
certificatul de naştere şi de pe certificatul de căsătorie (copie);
diploma de licenţă şi foaia matricolă a anilor de studio (copie);
certificat de cazier judiciar;
certificat de cazier fiscal;
curiculum vitae (în format european);
carnetul de muncă sau, după caz, orice alte documente în care se
consemnează vechimea în specialitate (copie);
10. chitanţa de plată a taxei de înscriere;
11. două fotografii tip buletin;
12. recomandare privind profilul profesional şi moral de la ultimul loc de
muncă sau ultima instituţie de învăţământ absolvită; candidaţii care
nu au fost angajaţi anterior vor depune o recomandare de la ultima
instituţie de învăţământ absolvită.
Pentru documentele depuse în copie la dosarul de înscriere la concurs,
candidaţii vor prezenta şi originalul acestora în scopul verificării conformităţii
cu originalul.
Candidaţii vor acorda atenţie dispoziţiilor legale privind actele ce trebuie depuse la
dosarul de înscriere, atât sub aspectul conţinutului, care atestă îndeplinirea
condiţiilor legale, cât şi al formei cerute actului (original / copie).
Candidaţii vor depune actele în dosarul de înscriere în ordinea expusă în
prezentul anunţ.
Formularul cererii tip de înscriere poate fi descărcat de pe pagina de internet a
Inspecţiei Judiciare: www.inspectiajudiciara.ro
V. Tematica şi bibliografia concursului
Conform Anexei nr. 2 la prezentul anunţ.
Taxa de înscriere la concurs
Taxa de înscriere la concurs este de 300 lei şi se depune la sediul Inspecţiei
Judiciare.
Programul de lucru al Inspecţiei Judiciare este de luni până vineri, între orele
8.00 şi 16.00
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