UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI

Nr. 2546/24.09.2015
Către,
Camerele Executorilor Judecătorești de pe lângă Curțile de Apel
Prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că, prin Ordinele ministrului justiției
nr.
3008/C/23.09.2015,
nr.
3009/C/23.09.2015,
nr.
3010/C/23.09.2015
și
nr. 3011/C/23.09.2015 s-au aprobat următoarele date de organizare şi desfăşurare a
concursurilor și examenelor pentru anul 2015:
1. 10.11.2015 - examenul de admitere în profesie pentru executorii
judecătoreşti stagiari;
2. 10.11.2015 - concursul pentru schimbări de sediu;
3. 11.11.2015 - examenul de definitivat pentru executorii judecătoreşti stagiari;
4. 11.11.2015 - concursul sau examenul de admitere în profesia de executor
judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate
juridică.
Concursurile și examenele mai sus menționate vor avea loc în Bucureşti, urmând
ca UNEJ să vă comunice, în termenul legal, detalii privind adresa la care acestea se vor
desfăşura, precum şi ora de începere a acestora.
În vederea înscrierii la concursurile și examenele ce urmează a fi organizate de
către Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești în luna noiembrie 2015, candidații
au obligația să depună, în ordinea enumerării, următoarele acte, în vederea ducerii la
îndeplinire a condiţiilor prevăzute de lege:
1.
Cerere de înscriere (model tipizat ce poate fi descărcat de pe site-ul UNEJ,
de pe site-ul CEJ sau poate fi procurat de la sediul Camerelor Executorilor Judecătorești
de pe lângă Curțile de Apel);
2.
Act de identitate (BI sau CI) – copie conformă cu originalul;
3.
Certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie
conformă cu originalul;
4.
Certificat naștere copil (dacă este cazul) – copie conformă cu originalul;
5.
Diplomă de licenţă în studii juridice - copie legalizată;
6.
Carnet de muncă (dacă este cazul) –– copie conformă cu originalul (numai
pentru concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru
persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică);
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7.
Adeverință de vechime din care să reiasă vechimea în domeniul juridic - în
original (numai pentru concursul sau examenul de admitere în profesia de executor
judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate
juridică);
8.
Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că persoana care își
depune candidatura are capacitate deplină de exerciţiu;
9.
Cazier judiciar;
10.
Adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana care candidează este
aptă din punct de vedere medical să exercite profesia de executor judecătoresc;
11.
Referat din partea executorului judecătoresc îndrumător (numai pentru
examenul de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari);
12.
Adeverință eliberată de Colegiul Director al CEJ din care să reiasă
aprobarea reducerii de stagiu, dacă este cazul (numai pentru examenul de definitivat
pentru executorii judecătorești stagiari);
13.
Chitanţă de plată a taxei de înscriere;
14.
2 fotografii color ( tip C.I.).
Actele menționate mai sus vor fi depuse într-un dosar cu șină.
În cadrul ședinței ce a avut loc în data de 11.09.2015, prin Hotărârile Consiliului
UNEJ nr. 86/11.09.2015, nr. 87/11.09.2015, nr. 88/11.09.2015 și nr. 89/11.09.2015 au
fost aprobate cuantumurile taxelor de înscriere la concursurile sau examenele ce vor
avea loc în luna noiembrie 2015, după cum urmează:
1. 1500 lei pentru examenul de admitere în profesie pentru executorii
judecătoreşti stagiari, urmând ca 20% din cuantumul taxei, respectiv suma de 300 lei, să
fie achitată în contul Camerei Executorilor Judecătoreşti în a cărei circumscripție se află
localitatea în care domiciliază candidatul, iar 80%, respectiv suma de 1200 lei va fi
achitată în contul UNEJ, IBAN: RO63BRDE445SV01283174450 BRD – Agenţia Dacia –
CIF 13794361;
2. 3000 lei pentru concursul pentru schimbări de sediu, urmând ca 20% din
cuantumul taxei, respectiv suma de 600 lei, să fie achitată în contul Camerei
Executorilor Judecătoreşti în a cărei circumscripție candidatul are sediul biroului, iar 80%,
respectiv suma de 2400 lei va fi achitată în contul contul UNEJ,
IBAN: RO63BRDE445SV01283174450 BRD – Agenţia Dacia – CIF 13794361;
3. 1500 lei pentru examenul de definitivat pentru executorii judecătoreşti
stagiari, urmând ca 20% din cuantumul taxei respectiv suma de 300 lei, să fie achitată în
contul Camerei Executorilor Judecătoreşti în a cărei circumscripție candidatul a efectuat
stagiul, iar 80%, respectiv suma de 1200 lei va fi achitată în contul contul UNEJ,
IBAN: RO63BRDE445SV01283174450 BRD – Agenţia Dacia – CIF 13794361;
4. 5000 lei pentru concursul sau examenul de admitere în profesia de
executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de
specialitate juridică, urmând ca 20% din cuantumul taxei, respectiv suma de 1000 lei, să
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fie achitată în contul Camerei Executorilor Judecătoreşti în a cărei circumscripție se află
localitatea în care domiciliază candidatul, iar 80%, respectiv suma de 4000 lei va fi
achitată în contul UNEJ, IBAN: RO63BRDE445SV01283174450 BRD – Agenţia Dacia –
CIF 13794361.
Având în vedere cele expuse mai sus, vă adresăm rugămintea de a respecta
obligațiile legale ce vă revin cu privire la organizarea concursurilor și examenelor și de a
vă încadra în termenele stabilite de către Consiliul UNEJ prin Hotărârea nr.
111/11.09.2015 referitoare la aprobarea Calendarului privind etapele procedurale ce
trebuie parcurse în vederea organizării concursurilor și examenelor pentru anul 2015.
Menționăm faptul că, după expirarea termenului legal privind depunerea cererilor
în vederea înscrierii la concursuri sau examene, cererile persoanelor interesate nu vor
mai fi luate în considerare din motiv de tardivitate.
Atașăm prezentei, următoarele documente:
1. Hotărârea Consiliului UNEJ nr. 78/11.09.2015 privind aprobarea datei
desfășurării examenului de definitivat pentru executorii judecătoreşti stagiari, ce se va
organiza în anul 2015;
2. Hotărârea Consiliului UNEJ nr. 79/11.09.2015 privind aprobarea datei
desfășurării concursului pentru schimbări de sediu dintr-o circumscripție în alta, ce se va
organiza în anul 2015;
3. Hotărârea Consiliului UNEJ nr. 80/11.09.2015 privind aprobarea datei
desfășurării concursului sau examenului de admitere în profesie pentru executorii
judecătoreşti stagiari, ce se va organiza în anul 2015;
4. Hotărârea Consiliului UNEJ nr. 81/11.09.2015 privind aprobarea datei
desfășurării
concursului sau examenului de admitere în profesia de executor
judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate
juridică, ce se va organiza în anul 2015;
5. Hotărârea Consiliului UNEJ nr. 82/11.09.2015 privind aprobarea tematicii
concursului pentru schimbări de sediu dintr-o circumscripție în alta, ce se va organiza în
anul 2015;
6. Hotărârea Consiliului UNEJ nr. 83/11.09.2015 privind aprobarea tematicii
concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru
persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică, ce se va
organiza în anul 2015;
7. Hotărârea Consiliului UNEJ nr. 84/11.09.2015 privind aprobarea tematicii
concursului sau examenului de admitere în profesie pentru executorii judecătoreşti
stagiari, ce se va organiza în anul 2015;
8. Hotărârea Consiliului UNEJ nr. 85/11.09.2015 privind aprobarea tematicii
pentru examenul de definitivat pentru executorii judecătoreşti stagiari, ce se va organiza
în anul 2015;
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9. Hotărârea Consiliului UNEJ nr. 86/11.09.2015 privind aprobarea taxei de
participare la examenul de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari pentru anul
2015;
10. Hotărârea Consiliului UNEJ nr. 87/11.09.2015 privind aprobarea taxei de
participare la concursul sau examenul de admitere în profesie pentru executorii
judecătorești stagiari pentru anul 2015;
11. Hotărârea Consiliului UNEJ nr. 88/11.09.2015 privind aprobarea taxei de
participare la concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc
pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică pentru
anul 2015;
12. Hotărârea Consiliului UNEJ nr. 89/11.09.2015 privind aprobarea taxei de
participare la concursul pentru schimbări de sediu dintr-o circumscripție în alta pentru
anul 2015
13. Hotărârea Consiliului UNEJ nr. 90/11.09.2015 privind aprobarea
componenței Comisiilor de examen sau concurs pentru anul 2015;
14. Hotărârea Consiliului UNEJ nr. 92/11.09.2015 privind aprobarea modelului
cererii de înscriere și a modelului de contestație pentru concursurile sau examenele
organizate de către UNEJ în anul 2015;
15. Hotărârea Consiliului UNEJ nr. 111/11.09.2015 referitoare la aprobarea
Calendarului privind etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea organizării
concursurilor și examenelor pentru anul 2015, împreună cu Anexa care face parte din
hotărârea anterior menționată;
16. Anunțul privind lista cuprinzând posturile vacante pentru concursul sau
examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătorești stagiari;
17. Anunţul privind lista cuprinzând posturile vacante pentru concursului pentru
schimbări de sediu dintr-o circumscripție în alta;
18. Anunţul privind lista cuprinzând posturile vacante pentru examenul de
definitivat pentru executorii judecătoreşti stagiari;
19. Anunţul privind lista cuprinzând posturile vacante pentru concursul sau
examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au
exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică;
20. Ordinul ministrului justiției nr. 3008/C/23.09.2015 prin care s-a aprobat
organizarea concursului sau examenului de admitere în profesie pentru executorii
judecătorești stagiari în data de 10 noiembrie 2015, în București;
21. Ordinul ministrului justiției nr. 3009/C/23.09.2015 prin care s-a aprobat
organizarea examenului de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari în data de
11 noiembrie, în București;
22. Ordinul ministrului justiției nr. 3010/C/23.09.2015 prin care s-a aprobat
organizarea concursului sau examenului de admitere în profesia de executor
judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate
juridică în data de 11 noiembrie 2015, în București;
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23. Ordinul ministrului justiției nr. 3011/C/23.09.2015 prin care s-a aprobat
organizarea concursului pentru schimbarea sediilor birourilor executorilor judecătorești
în data de 10.11.2015, în București.
Totodată, vă aducem la cunoștință că Anunțurile prevăzute la punctele 16-19
au fost înaintate Monitorului Oficial al României, în vederea publicării acestora.
Un extras de pe Monitorul Oficial al României vă va fi comunicat, cu celeritate,
ulterior publicării Anunțurilor mai sus menționate.
Nu în ultimul rând, vă adresăm rugămintea să respectați cu strictețe
termenele menționate în Calendarul prevăzut în Anexa la Hotărârea Consiliului
UNEJ nr. 111/11.09.2015 referitoare la aprobarea Calendarului privind etapele
procedurale ce trebuie parcurse în vederea organizării concursurilor și
examenelor pentru anul 2015.

Cu stimă,
PREȘEDINTE
Executor judecătoresc,
Cristian-Mihai JURCHESCU
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Întocmit,
24.09.2015
cons.jur./ A. Alecsandroaie
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