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„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

 

A N U N Ţ  

 

 Având în vedere dispoziţiile art.70 din Legea nr.317/2004 privind 

Consiliul Superior al Magistraturii, republicată şi art.3 din Regulamentul privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor 

judiciari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.801/18.09.2012 modificat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr.694/18.06.2014, Inspecţia Judiciară anunţă declanşarea 

procedurii de concurs, în vederea ocupării a 4 posturi vacante de inspectori 

judiciari:  2 posturi în cadrul Direcţiei de inspecţie pentru judecători şi 2 posturi 

în cadrul Direcţiei de inspecţie pentru procurori. 

 Tematica şi bibliografia pentru examinarea cunoştinţelor candidaţilor în 

materiile prevăzute de art.70 alin.2 din Legea nr.317/2004, se regăsesc în 

Anexele 1 şi 2 din prezentul anunţ. 

 Judecătorii şi procurorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art.70 

alin.1 din Legea nr.317/2004 şi art.3 din Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari îşi 

pot depune candidaturile pentru funcţia de inspector judiciar la sediul Inspecţiei 

Judiciare din Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta, nr.40, Sector 5, în termen 

de 15 zile de la data publicării prezentului anunţ. 

 Candidaturile vor fi însoţite de următoarele documente: 

 -curriculum vitae; 

 -10 lucrări întocmite de candidat, reprezentative pentru activitatea 

profesională desfăşurată în ultimii 3 ani; 

 -lucrări de specialitate întocmite sau articole publicate de candidat, 

precum şi orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante; 

 -pentru candidaţii judecători, opţiunea pentru testarea scrisă la materia 

drept procesual civil sau la materia drept procesual penal, în funcţie de 

specializare. 

 Concursul urmează a se desfăşura în conformitate cu dispoziţiile 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în 

funcţie a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii nr.801/18.09.2012, cu modificările şi completările 

ulterioare, după programul din calendarul estimativ afişat.  


