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ANUNȚ 

din data de 01 noiembrie 2021 

privind declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, în vederea ocupării 
funcțiilor publice vacante din cadrul Ministerului Justiţiei – Direcția economică- 

Serviciul logistic- Compartimentul achiziții publice și Compartimentul securitate și 
sănătate în muncă 

 

Ministerul Justiției anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru 
ocuparea  a trei posturi vacante de execuție din cadrul Direcţiei economice – Serviciul 
logistic- respectiv: 
 

- 2 posturi vacante de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior în 

cadrul Serviciului logistic- Compartimentul achiziții publice; 

- 1 post vacant de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului 

logistic – Compartimentul securitate și sănătate în muncă.  

Transferul la cerere se realizează potrivit dispozițiilor art. 506 alin. (2) și alin. (8) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare: „(2) Transferul se poate face pe o funcţie publică vacantă de 

acelaşi nivel, cu respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional al funcţionarului 

public, sau într-o funcţie publică vacantă de nivel inferior” și „(8) Transferul la cerere se 

face la solicitarea funcţionarului public şi cu aprobarea conducătorului autorităţii sau 

instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public. 

Autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia s-a aprobat transferul la cerere al 

funcţionarului public înştiinţează cu celeritate autoritatea sau instituţia publică în cadrul 

căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public, despre aprobarea cererii de transfer. 

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării, conducătorul 

autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public are 

obligaţia să emită actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu ale 

funcţionarului public, cu precizarea datei de la care operează transferul la cerere. Data de 

la care operează transferul la cerere nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data 

emiterii actului administrativ.” 

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor de consilier achiziții publice:  
 
Pentru posturile de consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional superior, Direcţia 

economică, Serviciul logistic – Compartimentul achiziţii publice 

➢ Condiţii specifice de participare: 

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din 

domeniile fundamentale științe economice, științe militare, informații și ordine publică 

specializările management economico – financiar, logistică, științe administrative – 

specializarea administraţie publică, științe inginerești - toate ramurile de știință și 

specializările, științe juridice; 
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b) cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Office - nivel de bază 

- dovedite cu documente; 

c) vechime în specialitatea studiilor – minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare 

exercitării funcției publice. 

 

Pentru postul de consilier, clasa I, gradul profesional superior – ID post 547485 – Direcţia 

economică, Serviciul logistic - Compartimentul securitate şi sănătate în muncă 

 

➢ Condiţii specifice de participare: 

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din 

domeniile fundamentale științe inginerești, științe agricole și silvice; 

b) curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui 

prevăzut în anexa nr. 6 lit. B din H.G. nr.1425/2006, cu o durată de cel puţin 80 de ore; 

c) absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui program de învăţământ 

postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 180 de 

ore. 

d) cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Office - nivel de bază 

- dovedite cu documente; 

e) minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. 

Îndeplinirea cerinţelor specifice de participare, prevăzute la lit. a), b) şi c) se atestă prin 

diploma de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor menţionate. Cerinţa minimă 

prevăzută la lit. b) şi c) este considerată îndeplinită şi în situaţia în care persoana a obţinut 

o diplomă de master sau doctorat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Documente necesare și dată limită 

Persoanele interesate sunt invitate să depună la secretariatul Direcției resurse umane din 

Ministerul Justiției, str. Apolodor nr. 17, sector 5, etaj 2, camera 6 sau pe adresa de e-mail 

dru@just.ro, în termen de 20 de zile de la publicarea acestui anunț, respectiv 01.11.2021- 

22.11.2021(inclusiv) următoarele documente: 

a) cerere de transfer; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care să ateste identitatea, 

potrivit legii, după caz; 

c) CV în format european; 

d) adeverință eliberată de instituția angajatoare din care să reiasă funcția și gradul 

profesional deținut în prezent, precum şi faptul că nu a fost sancționat 

disciplinar; 

e) acte doveditoare privind îndeplinirea condițiilor de studii; 

f) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal  - formular anexat 

prezentului anunţ. 

 

 

În ipoteza în care candidații vor fi declarați admiși, aceștia vor prezenta, înainte de 

înştiinţarea instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea despre aprobarea 

cererii de transfer, originalele documentelor de la punctele b), d) și e) pentru conformitatea 

cu originalul. 
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Ministerul Justiției va organiza un interviu cu candidații, data, ora și locul susținerii 

interviului fiind aduse la cunoștința acestora prin pe pagina de internet: 

http://www.just.ro/minister/cariere/. 

În funcție de evoluția situației pandemice și de numărul candidaților înscriși, interviul se va 
desfășura la sediul Ministerului Justiției sau prin mijloace de comunicare la distanță.  

Rezultatele selecției vor fi comunicate prin afișarea pe site-ul Ministerului Justiției: 

http://www.just.ro/minister/cariere/, după încheierea procedurii.  

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0372 041 182 (Direcția resurse umane) sau 
pe adresa de e-mail: dru@just.ro.  
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