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ANUNŢ PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT DE
PERSONAL CONTRACTUAL – REFERENT TREAPTA IA – LA DIRECŢIA
SINTEZE, CONTENCIOS ŞI REGISTRATURĂ
13.01.2017

Inspecţia Judiciară organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă
nedeterminată, a unui post de referent treapta IA - personal contractual în
cadrul Direcţiei Sinteze, Contencios şi Registratură, în conformitate cu
dispoziţiile H.G. 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.
Concursul va avea loc în perioada 13.01.2017 – 21.02.2017, la sediul
Inspecţiei Judiciare, din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40, sector 5, după
cum urmează:
- 07.02.2017, ora 16.30 – proba scrisă;
- 14.02.2017, ora 16.30 – proba practică (testarea abilităţilor de
tehnoredactare, întocmire borderou de expediţie);
- 17.02.2017, ora 16.30 – interviul.
Pe toată perioada derulării probelor de concurs, inclusiv a formalităţilor
prealabile şi a celor ulterioare finalizării acestora, candidaţilor nu le este
permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor
mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.

CONDIŢII DE OCUPARE A POSTULUI
Condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin
H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, care trebuie
îndeplinite de persoana care ocupă un post vacant de personal contractual:
a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în
România;
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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.
Condiţii specifice, conform art. 4 al Regulamentului-cadru aprobat
prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
b) vechime de minimum 7 ani într-o funcţie pentru care sunt necesare
studii medii;
c) cunoştinţe avansate de operare PC (Microsoft Word, Excel, Internet
Explorer);
d) abilităţi de comunicare şi muncă în echipă.
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta, până la data de
27.01.2017, ora 16.00, un dosar de concurs care va conține următoarele
documente, conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G.
nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice
organizatoare – cerere-tip în formatul pus la dispoziţie de Inspecţia
Judiciară pe pagina de internet www.inspectiajudiciara.ro, Secţiunea
Concursuri;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau ale altor acte
care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor
care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în
muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care
candidează;
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f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul
de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverința medicală care atestă starea de sănătate trebuie să conțină, în
clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul
standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu
are antecedente penale, dacă este declarat admis la selecția dosarelor, acesta
are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,
cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de
muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în
original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspecţiei Judiciare din
Bd. Regina Elisabeta nr. 40, camera 416, sector 5, Bucureşti, adresă e-mail:
ij@csm1909.ro, persoană de contact: secretar comisie concurs Florentina
Nicula,Tel: 0372.407.304/021.322.62.48/49.

TEMATICA DE CONCURS
Organizarea Inspecţiei Judiciare şi statutul inspectorilor judiciari;
Aparatul propriu al Inspecţiei Judiciare;
Structura organizatorică şi funcţională a Inspecţiei Judiciare:
Activitatea şi evidenţa Inspecţiei Judiciare:
- activitatea Inspecţiei Judiciare;
- arhivarea dosarelor;
- evidenţa activităţii Inspecţiei Judiciare;
5. Organizarea judiciară; Principiile organizării judiciare
6. Codul de conduită al personalului din autorităţile şi instituţiile publice;
1.
2.
3.
4.
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Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
3.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare,
aprobat prin Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 24/28.09.2012,
modificat şi completat prin Ordinul inspectorului-şef nr. 60/2014;
4.
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului
contractual din autoritățile și instituțiile publice;

CALENDARUL ESTIMATIV AL CONCURSULUI
13.01.2017 – anunţul privind desfăşurarea probelor de concurs, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulaţie,
la sediul Inspecţiei Judiciare şi pe pagina de internet a instituţiei;
16.01.2017-27.01.2017, orele 08.00-16.00 – depunerea dosarelor de
concurs la sediul Inspecţiei Judiciare;
30.01.2017 – selecția dosarelor de înscriere la concurs;
31.01.2017 – afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere la concurs
la sediul Inspecţiei Judiciare şi publicare pe pagina de internet a instituţiei;
01.02.2017 – depunerea contestaţiilor împotriva rezultatelor selectării
dosarelor de înscriere la concurs;
02.02.2017 – verificarea îndeplinirii de către candidatul contestator a
condițiilor pentru participare la concurs și comunicarea rezultatelor după
contestaţii, prin afişare la sediul Inspecţiei Judiciare şi publicare pe pagina de
internet a instituţiei;
07.02.2017, ora 16.30 – susţinerea probei scrise;
09.02.2017 – comunicarea rezultatelor la proba scrisă, prin afişare la sediul
Inspecţiei Judiciare şi publicare pe pagina de internet a instituţiei;
10.02.2017 – depunerea contestaţiilor împotriva rezultatelor la proba
scrisă;
13.02.2017 – verificarea și comunicarea rezultatelor după contestaţii, prin
afişare la sediul Inspecţiei Judiciare şi publicare pe pagina de internet a
instituţiei;
14.02.2017 – ora 16.30 – susţinerea probei practice;
– comunicarea rezultatelor la proba practică, prin afişare la
sediul Inspecţiei Judiciare şi publicare pe pagina de internet a instituţiei;
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15.02.2017 – depunerea contestaţiilor împotriva rezultatelor la proba
practică;
16.02.2017 – verificarea și comunicarea rezultatelor după contestaţii la
proba practică, prin afişare la sediul Inspecţiei Judiciare şi publicare pe pagina
de internet a instituţiei;
17.02.2017, ora 16.30 – susţinerea interviului
– comunicarea rezultatelor la interviu, prin afişare la sediul
Inspecţiei Judiciare şi publicare pe pagina de internet a instituţiei;
20.02.2017 – depunerea contestaţiilor împotriva rezultatelor la interviu;
21.02.2017 – comunicarea rezultatelor după contestaţii la interviu, prin
afişare la sediul Inspecţiei Judiciare şi publicare pe pagina de internet a
instituţiei;
– afişarea rezultatelor finale la sediul Inspecţiei Judiciare şi
publicarea acestora pe pagina de internet a instituţiei.

Notă: Pentru motive obiective pot apărea modificări ale calendarului
estimativ al concursului, ce vor fi anunţate în timp util.
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