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Hotărârea nr. 2/2016 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea 

funcţiilor vacante de inspector de urmărire şi administrare 
bunuri, promovarea în grad profesional în funcţia de 

inspector de urmărire şi administrare bunuri, precum şi 
pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de 

personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare 

a Bunurilor Indisponibilizate   
 

În vigoare de la 22 decembrie 2016 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1037 din 22 decembrie 2016.  
 
    Văzând proiectul Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector de urmărire şi 
administrare bunuri, promovarea în grad profesional în funcţia de inspector de 
urmărire şi administrare bunuri, precum şi pentru ocuparea posturilor de 
execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate, şi Referatul directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Administrare a Bunurilor Indisponibilizate nr. 8/18/2016,   
    având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. m) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 358/2016,   
    în temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (4) din Legea nr. 318/2015 pentru 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a 
Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative,   
 
    Consiliul de Coordonare al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate adoptă următoarea h o t ă r â r e:   
 
   Art. 1. -   Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 
concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector de urmărire şi 
administrare bunuri, promovarea în grad profesional în funcţia de inspector de 
urmărire şi administrare bunuri, precum şi pentru ocuparea posturilor de 
execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.   
   Art. 2. -   Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.   
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   Art. 3. -   Directorul general al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate va lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a 
dispoziţiilor prezentei hotărâri.   
 

   

 

Preşedintele Consiliului de Coordonare al Agenţiei Naţionale de Administrare a 
Bunurilor Indisponibilizate, 

Andreea Uzlău 
 

 
    Bucureşti, 28 noiembrie 2016.   
    Nr. 2.   
 
 
 

ANEXĂ    
 

REGULAMENTUL  
de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante 

de inspector de urmărire şi administrare bunuri, promovarea în grad 
profesional în funcţia de inspector de urmărire şi administrare bunuri, precum 
şi pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Agenţiei Naţionale de 

Administrare a Bunurilor Indisponibilizate   
 

Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate - Regulament 
din 28 noiembrie 2016 

 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1037 din 22 decembrie 2016.  
  
  

SECŢIUNEA 1  
Dispoziţii privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a 
funcţiilor vacante de inspectori de urmărire şi administrare bunuri 
   
   Art. 1. -   Concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector de 
urmărire şi administrare bunuri, denumit în continuare inspector, în cadrul 
Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, denumită în 
continuare Agenţia, se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu 
prevederile prezentului regulament şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se 
aplică în mod corespunzător.   
   Art. 2. -   La concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice 
specifice vacante de inspector poate participa orice persoană care 
îndeplineşte condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (6) din Legea nr. 318/2015 pentru 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a 
Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
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normative, precum şi condiţiile de vechime în specialitatea studiilor, prevăzute 
la art. 15 alin. (4) - (6) din Legea nr. 318/2015.   
   Art. 3. -   (1) Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de 
inspector se organizează de către Agenţie, cu avizul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici.   
   (2) Dispoziţiile art. 21, 23, 25, art. 26 alin. (2), art. 27, 29, art. 31 alin. (1) - (2) 
şi (4), art. 32-35, art. 37, art. 40-42, art. 44-48, art. 50, 51, art. 52 alin. (1) - (8) 
şi (10), art. 53, 54, art. 55 alin. (1) şi (2), art. 56-59, art. 60 alin. (1) şi (2) şi alin. 
) lit. a), art. 61 alin. (1) - (4) şi alin. (5) lit. a), art. 62-71 şi art. 156 din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în 
mod corespunzător.   
   Art. 4. -   (1) Înainte cu cel puţin 30 de zile de data stabilită pentru proba 
scrisă, pe baza avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Agenţia 
asigură publicitatea concursului.   
   (2) Funcţiile vacante pentru care se organizează concurs, condiţiile generale 
şi specifice pentru ocuparea acestora, data şi locul susţinerii probei scrise, 
regulamentul şi probele de concurs, documentele necesare pentru înscriere, 
termenul-limită pentru depunerea actelor de înscriere, datele de contact, 
tematica şi bibliografia se publică la sediul Agenţiei şi pe pagina de Internet a 
Ministerului Justiţiei sau a Agenţiei, în termenul prevăzut la alin. (1).   
   (3) Funcţiile vacante pentru care se organizează concursul, probele de 
concurs şi data stabilită pentru proba scrisă, datele de contact şi termenul-
limită pentru depunerea actelor de înscriere se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, în termenul prevăzut la alin. (1).   
   Art. 5. -   (1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, 
candidaţii depun o cerere de înscriere, conform modelului prevăzut în anexa 
nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, împreună cu următoarele documente:   
   a) copia actului de identitate;   
   b) copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele 
de actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;   
   c) copiile diplomei de licenţă şi, după caz, ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări;   
   d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei publice;   
   e) cazierul judiciar;   
   f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate fizică şi psihică 
corespunzătoare, eliberată, cu cel mult 6 luni anterior datei depunerii cererii de 
înscriere, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate;   
   g) declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a 
desfăşurat activităţi de poliţie politică;   
   h) declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar public, care să 
ateste că nu face parte din niciun partid politic, din nicio formaţiune sau alianţă 
politică;   
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   i) declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar public, care să 
ateste că nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau 
colaborator al serviciilor de informaţii.   
   (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii.   
   (3) Dispoziţiile art. 49 alin. (3) - (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, 
cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. 
 
   
SECŢIUNEA a 2-a  
Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de 
execuţie de inspector temporar vacante 
   
   Art. 6. -   Dispoziţiile art. 43 şi 72 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. 
 
   
SECŢIUNEA a 3-a  
Promovarea inspectorilor în gradul profesional imediat superior celui deţinut 
   
   Art. 7. -   Promovarea inspectorilor în gradul profesional imediat superior 
celui deţinut se organizează şi se desfăşoară conform dispoziţiilor art. 64-65 
din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi ale art. 121-143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
   
SECŢIUNEA a 4-a  
Dispoziţii generale privind organizarea concursului de ocupare a posturilor de 
execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor 
   
   Art. 8. -   Concursul pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de 
personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, în cadrul 
Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, se 
organizează de către Agenţie şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile 
Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.473/C/2007 privind aprobarea 
Regulamentului pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de execuţie 
vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor 
din Ministerul Justiţiei.   


