Nr. 52/1127/2018/19.11.2018

ANUNȚ
Din data de 19.11.2018
privind organizarea unei proceduri de transfer la cerere pentru ocuparea a două posturi de
personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Agenției
Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, în temeiul dispozițiilor art.
2 alin. (2), coroborat cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, cu modificările și completările ulterioare, anunţă ocuparea a
două posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din
cadrul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, prin transfer la
cerere.
Documente necesare şi dată limită:
Persoanele interesate sunt invitate să depună la sediul Agenției Naționale de Administrare a
Bunurilor Indisponibilizate situat în București, bd. Regina Elisabeta, nr. 3, etj. 3, sector 3,
cod poștal 030015 sau pe adresa de e-mail anabi@just.ro, în termen de 20 de zile de la
publicarea prezentului anunţ, următoarele documente:
a)

CV în format european;

b)

Scrisoare de intenție;

c)
Documente doveditoare privind îndeplinirea condițiilor de înscriere (copia diplomei
de licență, adeverință de la actualul loc de muncă etc).
Pe baza dosarelor de candidatură, se va întocmi o listă a candidaților care vor fi invitați la
interviu, la o dată ce va fi stabilită și comunicată ulterior.
Informații suplimentare referitoare la procedura de transfer la cerere se pot obține de la
ANABI - Serviciul suport operațional - tel. 0372.573.000/int.113 sau prin e-mail, la adresa:
anabi@just.ro.
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BIBLIOGRAFIE:
1) Constituția României;
2) Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative;
3) Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a
organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru
completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Justiţiei;
4) Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală;
5) Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor;
6) Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară;
7) Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;
8) Legea nr. 286/2009 privind Codul penal;
9) Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală;
10) Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spălarii banilor, precum si
pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de
terorism;
11) Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
12) Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
13) Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul
UE 2016/679, “GDPR”).

TEMATICA:
1. Organizarea şi funcţionarea ANABI. Atribuţiile ANABI (Legea nr. 318/2015, HG.
nr.358/2016);
2.. Reglementarea activității de soluționare a petițiilor. (O.G. nr. 27/2002, Legea nr.
233/2002);
3. Liberul acces la informaţiile de interes public. (Legea nr. 544/2001, Hotărârea nr.
123/2002 );
4. Principii generale ale cooperării judiciare internaţionale în materie penală Dispoziţii
privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru
2006/783/JAI din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce la
ordinele de confiscare (Legea nr. 302/2004);
5. Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date (Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;
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6. Măsuri de siguranță. Infracțiuni contra patrimoniului. Infracțiuni contra înfăptuirii
justiției. Infracțiuni de corupție și de serviciu. (Legea nr. 286/2009);
7. Acțiunea penală. Acțiunea civilă. Părțile și subiecții procesuali principali. Probele.Reguli
generale. Percheziția domiciliară: procesul-verbal de percheziție, măsuri privind obiectele
ori înscrisurile ridicate, conservarea sau valorificarea obiectelor ridicate. Ridicarea de
obiecte și înscrisuri. Înscrisurile. Măsurile asigurătorii.Restituirea lucrurilor. Termenele.
Modificarea actelor de procedură. Rezolvarea acțiunii civile. Executarea hotărârilor penale:
dispoziții generale; executarea confiscării speciale sau extinse; punerea în executare a
dispozițiilor civile din hotărâre. (Legea nr. 135/2010);
8. Prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi unele măsuri privind prevenirea şi
combaterea finanţării terorismului: Dispoziţii generale, Infracţiunea de spălare a banilor
(Legea nr. 656/2002).
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