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ANUNŢ 
 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 15 lit. g) din Legea nr. 188/2000 privind executorii 

judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile                    

art. 461 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii  nr. 188/2000, aprobat prin Ordinul 

ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Uniunea Națională a 

Executorilor Judecătorești publică următoarele posturi vacante care pot fi ocupate de către 

persoanele interesate care au exercitat timp de 5 ani funcţia de judecător, procuror sau avocat, cu 

condiţia să fi promovat examenul de definitivat în profesia din care provin: 
 

Nr. 

crt. 

Camera 

Executorilor 

Judecătorești 

Circumscripţia judecătoriei 

în care se află postul vacant 
Nr. posturi Obs. 

1.  BUCUREȘTI Lehliu Gară 1  

Total Cameră 1  

2.  TIMIȘOARA 
Chișineu Criș 1  

Oravița 2  

Total Cameră 3  

TOTAL U.N.EJ. = 4 

 

Cererea, în care se poate exprima o opţiune principală şi mai multe opţiuni secundare pentru 

un post vacant, se depune în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 

României, Partea a III-a, a listei posturilor vacante, la Camera executorilor judecătoreşti în a 

cărei circumscripţie se află localitatea în care domiciliază candidatul, însoţită de următoarele 

documente: 

a) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă în studii 

juridice; 

b) copia actului de identitate; 

c) declaraţie pe propria răspundere că are capacitate deplină de exerciţiu; 

d) cazierul judiciar; 

e) recomandare de la ultimul loc de muncă; 

f) adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru 

exercitarea funcţiei de executor judecătoresc; 

g) dovada că nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani anteriori anului depunerii cererii 

de numire în funcţia de executor judecătoresc şi nici în anul respectiv; dacă nu mai este în funcţie, 

dovada că nu şi-a încetat activitatea din motive imputabile; 

h) dovada că a absolvit cursuri de specializare, acolo unde este cazul; 

i) dovada că a desfăşurat o perioadă de cel puţin 5 ani funcţia de judecător, procuror sau 

avocat şi că a promovat examenul de definitivat în această profesie. 
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