ACTE NECESARE ÎN VEDEREA SUSȚINERII
EXAMENELOR/CONCURSURILOR ORGANIZATE DE
UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXECUTORILOR
JUDECĂTOREȘTI
În vederea înscrierii la concursurile și examenele ce vor avea loc în luna noiembrie 2015, în București,
viitorii candidați 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 (unde 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);
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.).
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