
 
 

 

  

Anunţ  

privind selecția de personal pentru ocuparea a 43 de posturi vacante înființate în afara organigramei 

Ministerului Justiției, pentru implementarea proiectului „Ghidul specializărilor expertizei tehnice 

judiciare” (cod SIPOCA 639, cod SMIS 126229), cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 

 

Scurtă prezentare a proiectului 

Ministerul Justiției, în calitate de beneficiar (lider de proiect), în parteneriat cu Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Tribunalul Bucureşti, implementează proiectul „Ghidul 

specializărilor expertizei tehnice judiciare” (cod SIPOCA 639), finanțat din Fondul Social European 

(FSE).  

Obiectivul proiectului vizează dezvoltarea şi implementarea la nivelul sistemului judiciar a unui Ghid 

explicativ al Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare şi a unei aplicaţii IT aferente 

acestuia.  

În cadrul proiectului, urmează a fi derulate următoarele activități:  

Activitatea A1 – „Analiza/Evaluarea specializărilor expertizei tehnice judiciare, așa cum sunt în 

prezent prevăzute în „Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare” (care cuprinde 106 

specializări), aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 199/C/18.01.2010” care cuprinde 

următoarele subactivități: 

Subactivitatea A1.1 „Analizarea/evaluarea și actualizarea Nomenclatorului specializărilor expertizei 

tehnice judiciare”, care are termen de finalizare data de 31 mai 2023 și se va derula în următoarele 

etape: 

a. Analiza din punct de vedere teoretic a prevederilor actuale ale Nomenclatorului specializărilor 

expertizei tehnice judiciare prin comparație cu evoluțiile legislative incidente în materie si cu evoluţiile 

înregistrate la nivel de societate în ansamblu. 

b. Analiza din punct de vedere practic a prevederilor actuale ale Nomenclatorului specializărilor 

expertizei tehnice judiciare. 

c. Elaborarea unui raport de analiză care va descrie rezultatele analizelor teoretice şi practice pentru 

fiecare specializare, care va constitui fundamentarea actualizării Nomenclatorului specializărilor 

expertizei tehnice judiciare, precum şi pentru dezvoltarea ghidului. 

Subactivitatea A1.2 „Elaborarea unei propuneri de sistematizare/modificare și, eventual, completare a 
Nomenclatorului al specializărilor expertizei tehnice judiciare”, (termen de finalizare: 30 iunie 2023);  

Activitatea A2 - „Elaborarea ghidului explicativ al Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice 
judiciare”, cu Subactivitatea A2.1 „Elaborarea conținutului ghidului”(termen de finalizare: 30 
septembrie 2023); 



 
Activitatea A3 - „Dezvoltarea si implementarea unei soluții informatice tip aplicație IT în vederea 
accesării ghidului”, cu Subactivitatea A3.1 „Dezvoltarea unei aplicații IT pentru accesarea ghidului” 
(termen de finalizare: 15 noiembrie 2023); 

Activitatea A4 - „Diseminarea ghidului specializărilor expertizei tehnice judiciare” (termen de 
finalizare: 15 decembrie 2023). 

 

Numărul posturilor vacante și denumirea funcțiilor: 

Pentru desfășurarea activităților A1 (inclusiv cele două subactivități) și A2 din cadrul proiectului, 

Ministerul Justiției organizează procedura de selecție pentru ocuparea a 43 de posturi vacante 

înființate în afara organigramei Ministerului Justiției, corespunzătoare unor funcții de natură 

contractuală. 

Durata contractului individual de muncă și norma de lucru pentru posturile vacante 

Pentru fiecare dintre cele 43 de posturi vacante în afara organigramei Ministerului Justiției, 

corespunzătoare unor funcții de natură contractuală, va fi încheiat contract individual de muncă pe 

durată determinată de cel mult 6 luni, dar nu mai mult de data finalizării Ghidului specializărilor 

expertizei tehnice judiciare, și cu timp parţial, respectiv o fracțiune de normă de 4 ore/zi. 

Nivelul de salarizare a fiecărui post este următorul: 4 ore/zi X 140 lei/oră1 X 22 zile/lună = 12.320 lei. 

Condițiile generale pentru ocuparea posturilor vacante 

Poate participa la procedura de selecție persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții 

generale: 

a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene, a Confederației Elvețiene 

sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European; 

b) cunoaşte limba română; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul specialist de medicina muncii sau de unităţile sanitare 

abilitate, în condițiile legii; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor 

postului vizat de procedura de selecție; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra securității 

naționale, contra autorităţii, de corupție și de serviciu, contra înfăptuirii justiţiei, sau a unei alte 

infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

Condițiile specifice pentru ocuparea posturilor vacante 

Nr. crt. expert 
(personal contractual) 
și specializările 

a. Condițiile de studii 
b. Experiență profesională minimă: 

 
1 Valoare estimată în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului care stabileşte că plafonul maxim de 
referință al costurilor orare cu experții naționali proprii sau cooptați pentru derularea 
activităților/subactivităților aferente rezultatelor proiectului (alții decât cei care sunt implicați în activitatea 
de management de proiect), nu poate depăși 140 lei/oră (inclusiv taxele și contribuțiile datorate de către 
angajat și angajator, cheltuieli eligibile prin POCA). 



 
expertizei tehnice 
judiciare pentru care 
se aplică  

Experiență specifică de minimum 3 ani în 
domeniul de studii universitare corespunzător 
specializărilor prevăzute în Nomenclatorul 
specializărilor expertizei tehnice judiciare, 
aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 
199/C/18.01.2010 pentru care se aplică în cadrul 
procedurii de selecție, dovedită prin contract 
individual de muncă/carte de 
muncă/adeverință/extras REVISAL ori, după caz, 
document emis potrivit art. 181 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale; 

 SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert judiciar autorizat în 
specializările prevăzute în Nomenclatorul 
specializărilor expertizei tehnice judiciare, 
aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 
199/C/18.01.2010, pentru care se aplică în cadrul 
procedurii de selecție, dovedită prin declarație pe 
proprie răspundere prin care candidatul declară 
că are experiență specifică de minimum 3 ani în 
specializările pentru care se aplică în cadrul 
procedurii de selecție, dobândită în calitatea de 
expert judiciar.  

Expert nr. 1 
 
Aeronave și motoare 
de aviație; 
    
Echipamente și 
instalații de aviație 

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Inginerie 
aerospațială. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Inginerie aerospațială 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Aeronave și motoare de 
aviație” sau „Echipamente și instalații de 
aviație”, prevăzute de Nomenclatorul 
specializărilor expertizei tehnice judiciare, 
aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 
199/C/2010. 

Expert nr. 2 
 
Autovehicule, 
circulație rutieră ;   
 
Echipamente și 
sisteme de comandă și 
control pentru 
autovehicule   

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Ingineria 
autovehiculelor. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Ingineria autovehiculelor 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Autovehicule, circulație 
rutieră” sau „Echipamente și sisteme de comandă 
și control pentru autovehicule”, prevăzute de 
Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice 



 
judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției 
nr. 199/C/2010. 

Expert nr. 3  
 
Exploatare căi ferate 
locații și material 
rulant 
 

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Ingineria 
transporturilor. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Ingineria transporturilor 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat în 
specializarea „Exploatare căi ferate locații și 
material rulant”, prevăzute de Nomenclatorul 
specializărilor expertizei tehnice judiciare, 
aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 
199/C/2010. 

Expert nr. 4 
 
Automatică și 
informatică 
industrială; 
 
Calculatoare   

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Ingineria 
sistemelor sau în 
domeniul Calculatoare 
și tehnologia 
informației. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Ingineria sistemelor sau în 
domeniul Calculatoare și tehnologia informației 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Automatică și informatică 
industrială” sau „Calculatoare”, prevăzute de 
Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice 
judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției 
nr. 199/C/2010. 

Expert nr. 5 
 
Informatică        
                                

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare 
Informatică. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Informatică 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat în 
specializarea „Informatică”, prevăzută de 
Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice 
judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției 
nr. 199/C/2010. 

Expert nr. 6 
 
Amenajări și 
construcții 
hidrotehnice; 
                          
Construcții civile, 
industriale și agricole; 
                    
Construcții miniere; 
 
Instalații pentru 
construcții; 
 

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Inginerie 
civilă și instalații, în 
una dintre 
specializările 
„Amenajări și 
construcții 
hidrotehnice”, 
„Construcții civile, 
industriale și 
agricole”, „Construcții 
miniere”, „Instalații 
pentru construcții” și 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Inginerie civilă și instalații, 
în una dintre specializările „Amenajări și 
construcții hidrotehnice”, „Construcții civile, 
industriale și agricole”, „Construcții miniere”, 
„Instalații pentru construcții” și „Îmbunătățiri 
funciare și dezvoltare rurală” 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Amenajări și construcții 
hidrotehnice”, „Construcții civile, industriale și 
agricole”, „Construcții miniere”, „Instalații 
pentru construcții” sau „Îmbunătățiri funciare și 



 
Îmbunătățiri funciare 
și dezvoltare rurală;                

„Îmbunătățiri funciare 
și dezvoltare rurală”. 

dezvoltare rurală”, prevăzute de Nomenclatorul 
specializărilor expertizei tehnice judiciare, 
aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 
199/C/2010. 

Expert nr. 7 
 
Căi ferate, drumuri și 
poduri 

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Inginerie 
civilă și instalații, în 
specializarea „Căi 
ferate, drumuri și 
poduri”. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Inginerie civilă și instalații, 
în specializarea „Căi ferate, drumuri și poduri” 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat în 
specializarea „Căi ferate, drumuri și poduri”, 
prevăzută de Nomenclatorul specializărilor 
expertizei tehnice judiciare, aprobat prin Ordinul 
ministrului justiției nr. 199/C/2010. 

Expert nr. 8 
 
Procese pirogene și 
incendii      

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Inginerie 
civilă și instalații, în 
specializarea 
„Instalații pentru 
construcții - 
pompieri”. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Inginerie civilă și instalații, 
în specializarea „Instalații pentru construcții - 
pompieri” 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat în 
specializarea „Procese pirogene și incendii”, 
prevăzută de Nomenclatorul specializărilor 
expertizei tehnice judiciare, aprobat prin Ordinul 
ministrului justiției nr. 199/C/2010. 

Expert nr. 9 
 
Rezistență și 
stabilitate pentru 
construcții civile, 
industriale, 
agrozootehnice; 
energetice; 
telecomunicații; 
miniere; edilitare și 
de gospodărie 
comunală - cu 
structură   din beton, 
beton armat, zidărie, 
lemn; 
                         
Rezistență și 
stabilitate pentru 
construcții civile, 
industriale, 
agrozootehnice; 
energetice; 
telecomunicații; 
miniere; edilitare și 

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Inginerie 
civilă și instalații. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Inginerie civilă și instalații 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Rezistență și stabilitate 
pentru construcții civile, industriale, 
agrozootehnice; energetice; telecomunicații; 
miniere; edilitare și de gospodărie comunală - cu 
structură   din beton, beton armat, zidărie, 
lemn” sau „Rezistență și stabilitate pentru 
construcții civile, industriale, agrozootehnice; 
energetice; telecomunicații; miniere; edilitare și 
de gospodărie comunală - cu structură   de 
rezistență din metal, lemn”, prevăzute de 
Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice 
judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției 
nr. 199/C/2010. 



 
de gospodărie 
comunală - cu 
structură   de 
rezistență din metal, 
lemn;    

Expert nr. 10 
 
Materiale de 
construcții   

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Ingineria 
materialelor. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Ingineria materialelor 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat în 
specializarea „Materiale de construcții”, 
prevăzută de Nomenclatorul specializărilor 
expertizei tehnice judiciare, aprobat prin Ordinul 
ministrului justiției nr. 199/C/2010. 

Expert nr. 11 
 
Agricultură; 
                                                    
Agronomie; 
 
Științele solului; 

Studii universitare sau 
postuniversitare  în 
domeniul de studii 
universitare 
Agronomie. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Agronomie 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Agricultură”, „Agronomie” 
sau „Științele solului”, prevăzute de 
Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice 
judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției 
nr. 199/C/2010. 

Expert nr. 12 
 
Apicultură; 
 
Piscicultură și 
acvacultură; 
                                      
Zootehnie; 

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare 
Zootehnie. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Zootehnie 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Apicultură”, „Piscicultură 
și acvacultură” sau                 „Zootehnie”, 
prevăzute de Nomenclatorul specializărilor 
expertizei tehnice judiciare, aprobat prin Ordinul 
ministrului justiției nr. 199/C/2010. 

Expert nr. 13 
 
Cinegetică; 
        
Exploatări forestiere; 
 
Ingineria prelucrării 
lemnului; 
    
Silvicultură;  

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare 
Silvicultură. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Silvicultură 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Cinegetică”, „Exploatări 
forestiere”, „Ingineria prelucrării lemnului” sau 
„Silvicultură”, prevăzute de Nomenclatorul 
specializărilor expertizei tehnice judiciare, 
aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 
199/C/2010. 



 
Expert nr. 14 
 
Horticultură;  
  
Vinificație; 

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare 
Horticultură. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Horticultură 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Horticultură” sau 
„Vinificație”, prevăzute de Nomenclatorul 
specializărilor expertizei tehnice judiciare, 
aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 
199/C/2010. 

 
Expert nr. 15 
 
Industria alimentară - 
morărit și panificație; 
   
Industria alimentară și 
frigotehnie;     

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Ingineria 
produselor 
alimentare. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Ingineria produselor 
alimentare 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Industria alimentară - 
morărit și panificație” sau „Industria alimentară 
și frigotehnie”, prevăzute de Nomenclatorul 
specializărilor expertizei tehnice judiciare, 
aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 
199/C/2010. 

Expert nr. 16 
 
Electroenergetică;  
Energetică;                                             
Energetică 
industrială;                                         
Energetică și 
tehnologii nucleare; 
Hidroenergetică;      
Termoenergetică;    

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Inginerie 
energetică. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Inginerie energetică 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Electroenergetică”, 
„Energetică”, „Energetică industrială”, 
„Energetică și tehnologii nucleare”, 
„Hidroenergetică” sau „Termoenergetică”, 
prevăzute de Nomenclatorul specializărilor 
expertizei tehnice judiciare, aprobat prin Ordinul 
ministrului justiției nr. 199/C/2010. 

Expert nr. 17 
 
Electromecanică;     
Electronică de putere 
și acționări electrice;                   
Electrotehnică;      
Fiabilitate aparate 
electrice și 
electronice;   

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Inginerie 
electrică. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Inginerie electrică 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Electromecanică”, 
„Electronică de putere și acționări electrice”, 
„Electrotehnică” sau „Fiabilitate aparate 
electrice și electronice”, prevăzute de 
Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice 
judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției 
nr. 199/C/2010. 



 
Expert nr. 18 
 
Electronică; 
Rețele și software de 
telecomunicații; 

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Inginerie 
electronică, 
telecomunicații și 
tehnologii 
informaționale. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Inginerie electronică, 
telecomunicații și tehnologii informaționale 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Electronică” sau „Rețele și 
software de telecomunicații”, prevăzute de 
Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice 
judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției 
nr. 199/C/2010. 

Expert nr. 19 
 
Construcții și 
exploatare nave 
maritime   

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare 
Arhitectură navală. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Arhitectură navală 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat în 
specializarea „Construcții și exploatare nave 
maritime”, prevăzută de Nomenclatorul 
specializărilor expertizei tehnice judiciare, 
aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 
199/C/2010. 

Expert nr. 20 
 
Echipamente pentru 
procese industriale;  
Mașini și echipamente 
miniere;                                  
Mașini și instalații 
pentru agricultură și 
industrie alimentară;                                                     
Mașini și sisteme 
hidraulice și 
pneumatice;                     
Mașini unelte și 
sisteme de producție; 
Mecanică fină și 
nanotehnologii; 
Sisteme și 
echipamente termice;   
Utilaj tehnologic;                                              
Utilaje pentru textile 
și pielărie;                            
Utilaje petroliere și 
petrochimice;                             
Utilaje și instalații 
portuare;                                 
Utilaje tehnologice 
pentru construcții; 
Vehicule pentru 
transportul feroviar;          

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Inginerie 
mecanică. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Inginerie mecanică 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Echipamente pentru 
procese industriale”, „Mașini și echipamente 
miniere”, „Mașini și instalații pentru agricultură 
și industrie alimentară”, „Mașini și sisteme 
hidraulice și pneumatice”, „Mașini unelte și 
sisteme de producție”, „Mecanică fină și 
nanotehnologii”, „Sisteme și echipamente 
termice”, „Utilaj tehnologic”, „Utilaje pentru 
textile și pielărie”, „Utilaje petroliere și 
petrochimice”, „Utilaje și instalații portuare”, 
„Utilaje tehnologice pentru construcții” sau 
„Vehicule pentru transportul feroviar”, 
prevăzute de Nomenclatorul specializărilor 
expertizei tehnice judiciare, aprobat prin Ordinul 
ministrului justiției nr. 199/C/2010. 



 
Expert nr. 21 
 
Echipamente pentru 
procese industriale;  
Mașini și echipamente 
miniere;                                  
Mașini și instalații 
pentru agricultură și 
industrie alimentară;                                                     
Mașini și sisteme 
hidraulice și 
pneumatice;                     
Mașini unelte și 
sisteme de producție; 
Mecanică fină și 
nanotehnologii; 
Sisteme și 
echipamente termice;   
Utilaj tehnologic;                                              
Utilaje pentru textile 
și pielărie;                            
Utilaje petroliere și 
petrochimice;                             
Utilaje și instalații 
portuare;                                 
Utilaje tehnologice; 
pentru construcții; 
Vehicule pentru 
transportul feroviar;          

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Inginerie 
mecanică. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Inginerie mecanică 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Echipamente pentru 
procese industriale”, „Mașini și echipamente 
miniere”, „Mașini și instalații pentru agricultură 
și industrie alimentară”, „Mașini și sisteme 
hidraulice și pneumatice”, „Mașini unelte și 
sisteme de producție”, „Mecanică fină și 
nanotehnologii”, „Sisteme și echipamente 
termice”, „Utilaj tehnologic”, „Utilaje pentru 
textile și pielărie”, „Utilaje petroliere și 
petrochimice”, „Utilaje și instalații portuare”, 
„Utilaje tehnologice pentru construcții” sau 
„Vehicule pentru transportul feroviar”, 
prevăzute de Nomenclatorul specializărilor 
expertizei tehnice judiciare, aprobat prin Ordinul 
ministrului justiției nr. 199/C/2010. 

Expert nr. 22 
 
Filatură;   
Industria textilă și 
pielărie; 
Ingineria sudării; 
Poligrafie; 
Tehnologia 
construcțiilor de 
mașini;        
Utilajul și tehnologia 
sudării; 

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Inginerie 
industrială. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Inginerie industrială 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Filatură”, „Industria textilă 
și pielărie”, „Ingineria sudării”, „Poligrafie”, 
„Tehnologia construcțiilor de mașini” sau 
„Utilajul și tehnologia sudării”, prevăzute de 
Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice 
judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției 
nr. 199/C/2010. 

Expert nr. 23 
 
Metalurgie;    
 
Prelucrarea sticlei și 
ceramicii;     

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Ingineria 
materialelor. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Ingineria materialelor 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Metalurgie” sau 
„Prelucrarea sticlei și ceramicii”, prevăzute de 
Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice 



 
judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției 
nr. 199/C/2010. 

Expert nr. 24 
 
Geologia resurselor 
miniere;       
                              
Geologia resurselor 
petroliere;  
 
 

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Inginerie 
geologică. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Inginerie geologică 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Geologia resurselor 
miniere” sau „Geologia resurselor petroliere”, 
prevăzute de Nomenclatorul specializărilor 
expertizei tehnice judiciare, aprobat prin Ordinul 
ministrului justiției nr. 199/C/2010. 

Expert nr. 25 
 
Petrol și gaze       

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Mine, 
petrol și gaze. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Mine, petrol și gaze 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat în 
specializarea „Petrol și gaze”, prevăzută de 
Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice 
judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției 
nr. 199/C/2010. 

Expert nr. 26 
 
Topografie, cadastru 
și geodezie     

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Inginerie 
geodezică. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Inginerie geodezică 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat în 
specializarea „Topografie, cadastru și geodezie”, 
prevăzută de Nomenclatorul specializărilor 
expertizei tehnice judiciare, aprobat prin Ordinul 
ministrului justiției nr. 199/C/2010. 

Expert nr. 27 
 
Analiza apei;   
    
Ecologie și protecția 
mediului;    
 
Inginerie sanitară și 
protecția mediului;   
   
Poluare fonică;    

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Știința 
mediului. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Știința mediului 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Analiza apei”, „Ecologie și 
protecția mediului”, „Inginerie sanitară și 
protecția mediului” sau „Poluare fonică”, 
prevăzute de Nomenclatorul specializărilor 
expertizei tehnice judiciare, aprobat prin Ordinul 
ministrului justiției nr. 199/C/2010. 

 
Expert nr. 28 
 
Geologie; 

Studii universitare sau 
postuniversitare în 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Geologie 

SAU 



 
 
Metale prețioase;     

domeniul de studii 
universitare Geologie. 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Geologie” sau „Metale 
prețioase”, prevăzute de Nomenclatorul 
specializărilor expertizei tehnice judiciare, 
aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 
199/C/2010. 

Expert nr. 29 
 
Cauciuc mase 
plastice;   
 
Chimia și ingineria 
substanțelor organice, 
petrochimie și 
carbochimie; 
 
Prelucrarea petrolului 
și petrochimie;      

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Inginerie 
chimică. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Inginerie chimică 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Cauciuc mase plastice”, 
„Chimia și ingineria substanțelor organice, 
petrochimie și carbochimie” sau „Prelucrarea 
petrolului și petrochimie”, prevăzute de 
Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice 
judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției 
nr. 199/C/2010. 

Expert nr. 30 
 
Chimie;  
 
Radiochimie; 

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Chimie. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Chimie 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Chimie” sau 
„Radiochimie”, prevăzute de Nomenclatorul 
specializărilor expertizei tehnice judiciare, 
aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 
199/C/2010. 

Expert nr. 31 
 
Fizică; 
 
Metrologie; 

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Fizică. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Fizică 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Fizică” sau „Metrologie”, 
prevăzute de Nomenclatorul specializărilor 
expertizei tehnice judiciare, aprobat prin Ordinul 
ministrului justiției nr. 199/C/2010. 

Expert nr. 32 
 
Arhitectură;     
 
Urbanism și 
amenajarea 
teritoriului; 

Studii universitare sau 
postuniversitare într-
unul din domeniile de 
studii universitare 
Arhitectură sau 
Urbanism. 

Experiență specifică de minimum 3 ani într-unul din 
domeniile de studii universitare Arhitectură sau 
Urbanism 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Arhitectură” sau 
„Urbanism și amenajarea teritoriului”, prevăzute 



 
de Nomenclatorul specializărilor expertizei 
tehnice judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului 
justiției nr. 199/C/2010. 

Expert nr. 33 
 
Arheologie; 
 
Artă, patrimoniu 
naţional, filatelie, 
cărţi;   
                 
Numismatică; 

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Istorie. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Istorie 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Arheologie”, „Artă, 
patrimoniu naţional, filatelie, cărţi” sau 
„Numismatică”, prevăzute de Nomenclatorul 
specializărilor expertizei tehnice judiciare, 
aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 
199/C/2010. 

Expert nr. 34 
 
Arte plastice:                                                 
Arte plastice (1) 
Pictură        
Arte plastice (2) 
Sculptură    
Arte plastice (3) 
Grafică        
Arte plastice (4) 
Fotografie - 
videoprocesarea 
computerizată  a 
imaginii; 
  
Foto-video;          

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Arte 
vizuale. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Arte vizuale 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Arte plastice” 
(subspecializările                                                
„Pictură”, „Sculptură”, „Grafică” sau „Fotografie 
- videoprocesarea computerizată  a imaginii”) sau 
„Foto-video”, prevăzute de Nomenclatorul 
specializărilor expertizei tehnice judiciare, 
aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 
199/C/2010.  

Expert nr. 35 
 
Contabilitate; 
Contabilitate (1) - 
Societăți comerciale 
și alte entități     
economice; 
Contabilitate (2) - 
Instituții de credit și 
instituții        
financiare nebancare; 
Contabilitate (3) - 
Societăți de asigurare 
și alte entități   din 
domeniul asigurărilor; 
Contabilitate (4) - 
Societăți de investiții 
financiare și     alte 
entități de valori 
mobiliare; 
Contabilitate (5) - 

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare 
Contabilitate. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Contabilitate 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Contabilitate” 
(subspecializările „Societăți comerciale și alte 
entități     economice”, „Instituții de credit și 
instituții financiare nebancare”,  „Societăți de 
asigurare și alte entități   din domeniul 
asigurărilor”, „Societăți de investiții financiare și 
alte entități de valori mobiliare”, „Instituții 
publice”, „Organizații nonprofit, inclusiv 
asociații de proprietari”, „Drepturi salariale, 
pensii, activități independente și alte activități 
privind persoanele fizice”, „Gestionarea 
fondurilor comunitare” sau „Fiscalitate”), 
„Contabilitate - asigurări sociale”, „Contabilitate 
- audit financiar”, „Drepturi bănești cuvenite 



 
Instituții publice; 
Contabilitate (6) - 
Organizații nonprofit, 
inclusiv asociații de 
proprietari; 
Contabilitate (7) - 
Drepturi salariale, 
pensii, activități    
independente și alte 
activități privind 
persoanele fizice; 
Contabilitate (8) - 
Gestionarea 
fondurilor 
comunitare; 
Contabilitate (9) – 
Fiscalitate; 
     
Contabilitate - 
asigurări sociale; 
                              
Contabilitate - audit 
financiar; 
                                
Drepturi bănești 
cuvenite 
inventatorilor; 
                       
Fiscalitate; 

inventatorilor” sau „Fiscalitate”, prevăzute de 
Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice 
judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției 
nr. 199/C/2010. 

Expert nr. 36 
 
Merceologie și 
managementul 
calității ; 
                         
Organizarea muncii, 
salarizare;    

Studii universitare sau 
postuniversitare într-
unul din domeniile de 
studii universitare 
Administrarea 
afacerilor sau 
Economie. 

 

Experiență specifică de minimum 3 ani într-unul din 
domeniile de studii universitare Administrarea 
afacerilor sau Economie 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Merceologie și 
managementul calității” sau                     
„Organizarea muncii, salarizare”, prevăzute de 
Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice 
judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției 
nr. 199/C/2010. 

Expert nr. 37 
 
Protecția muncii   

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul fundamental 
Științe inginerești. 

A absolvit cursurile şi 
programele de formare 
în domeniul securităţii 
şi sănătăţii în muncă 
prevăzute de 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
fundamental Științe inginerești 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat în 
specializarea „Protecția muncii”, prevăzută de 
Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice 
judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției 
nr. 199/C/2010. 



 
dispozițiile art. 50 alin. 
(1) lit. b) și c) din 
Normele metodologice 
de aplicare a 
prevederilor Legii 
securităţii şi sănătăţii 
în muncă nr. 319/2006, 
aprobate prin 
Hotărârea de Guvern 
nr. 1425/2006, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare. 

Expert nr. 38 
 
Proprietate 
intelectuală (1) - 
Dreptul de autor și 
drepturile conexe  
Proprietate 
intelectuală (2) - 
Proprietate 
industrială; 
        
Proprietate 
industrială (1) - 
Brevete de invenție             
Proprietate 
industrială (2) - Mărci 
și indicații geografice   
Proprietate 
industrială (3) - 
Desene și modele 
industriale    
Proprietate 
industrială (4) - 
Topografii de circuite 
integrate;      

Studii universitare sau 
postuniversitare 
tehnice, ştiinţifice sau 
juridice. 

Să dețină calitatea de 
consilier în 
proprietate 
industrială, în 
condițiile legii speciale. 

Experiență specifică în domeniul proprietăţii 
industriale de minimum 3 ani 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Proprietate intelectuală” 
(subspecializările „Dreptul de autor și drepturile 
conexe” sau „Proprietate industrială”) sau 
„Proprietate industrială” (subspecializările 
„Brevete de invenție”, „Mărci și indicații 
geografice”, „Desene și modele industriale” sau 
„Topografii de circuite integrate”), prevăzute de 
Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice 
judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției 
nr. 199/C/2010. 

Expert nr. 39 
 
Evaluarea proprietății 
imobiliare; 
                              
Evaluări bunuri mobile 
economie;   

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniile prevăzute 
în anexa nr. 1 la 
Regulamentul de 
organizare a 
examenului de 
atribuire a calităţii de 
membru stagiar, 
aprobat prin 
Hotărârea Consiliului 
Director al ANEVAR nr. 
40/2015. 

Experiență specifică de evaluator autorizat de 
minimum 3 ani 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Evaluarea proprietății 
imobiliare” sau „Evaluări bunuri mobile 
economie”, prevăzute de Nomenclatorul 
specializărilor expertizei tehnice judiciare, 
aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 
199/C/2010. 



 
Să dețină calitatea de 
membru activ al 
ANEVAR, în condițiile 
legii speciale. 

Expert nr. 40 
 
Biologie      

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Biologie. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Biologie 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat în 
specializarea „Biologie”, prevăzută de 
Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice 
judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției 
nr. 199/C/2010. 

Expert nr. 41 
 
Farmacologie - 
medicină – 
stomatologie; 
  
Stomatologie;     

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Medicină. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Medicină 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat într-
una din specializările „Farmacologie - medicină – 
stomatologie” sau „Stomatologie”, prevăzute de 
Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice 
judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției 
nr. 199/C/2010. 

Expert nr. 42 
 
Medicină veterinară      

Studii universitare sau 
postuniversitare în 
domeniul de studii 
universitare Medicină 
veterinară. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Medicină veterinară 

SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani dobândită 
în calitate de expert tehnic judiciar autorizat în 
specializarea „Medicină veterinară”, prevăzută de 
Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice 
judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției 
nr. 199/C/2010. 

Expert nr. 43 
 
Psihologie  
 
       (specializare ce 
va fi incusă în noul 
Nomenclator al 
specializărilor 
expertizei tehnice 
judiciare la solicitarea 
organelor din sistemul 
judiciar)     

Studii universitare sau 
postuniversitare  în 
domeniul de studii 
universitare 
Psihologie. 

Să fie înscris în 
Registrul unic al 
psihologilor cu drept 
de liberă practică din 
România. 

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul 
de studii universitare Psihologie. 

 

NOTĂ: Candidații pot opta pentru una sau mai multe poziții de expert în cadrul proiectului, în situația 

în care aceștia îndeplinesc condițiile cerute în cadrul procedurii de selecție. 



 
Dosarul de înscriere la procedura de selecție trebuie să cuprindă următoarele documente: 

1.  cerere de înscriere la procedura de selecție (conform modelului anexat); 

2.  actul de identitate sau, după caz, orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii - copie; 

3.  diplomă sau adeverință care atestă nivelul studiilor (studii universitare sau postuniversitare în 

domeniul de studii universitare corespunzător specializărilor prevăzute în „Nomenclatorul 

specializărilor expertizei tehnice judiciare”, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 

199/C/18.01.2010, pentru care se aplică în cadrul procedurii de selecție) - copie; 

4.  documente care atestă vechimea în activitate și/sau în specialitatea studiilor, după caz:  

- contract individual de muncă/carte de muncă/adeverință/extras REVISAL ori, după caz, document 

emis potrivit art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea 

activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 

întreprinderile familiale, care dovedesc experiența specifică de minimum 3 ani în domeniul de studii 

universitare corespunzător specializărilor pentru care se aplică în cadrul procedurii de selecție - copie; 

 SAU 

- în cazul experților judiciari, declarație pe proprie răspundere prin care candidatul declară că are 

experiență specifică de minimum 3 ani în specializările prevăzute în „Nomenclatorul specializărilor 

expertizei tehnice judiciare”, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 199/C/18.01.2010, pentru 

care se aplică în cadrul procedurii de selecție, dobândită în calitatea de expert judiciar.; 

5.  declarație pe propria răspundere prin care candidatul declară că nu a fost condamnat definitiv pentru 

săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra securității naționale, contra autorităţii, de corupție 

și de serviciu, contra înfăptuirii justiţiei, sau a unei alte infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia 

situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

ȘI 

cazierul judiciar SAU consimțământul expres al candidatului pentru obținerea de către Ministerul 

Justiției a extrasului de cazier judiciar, potrivit art. 20 alin. (7) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul 

judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

6.  adeverinţă medicală care atestă că este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru 

exercitarea funcţiei, eliberată, cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către medicul specialist 

de medicina muncii sau de unităţile sanitare abilitate, în condițiile legii - original; 

7. curriculum vitae datat și semnat pe fiecare pagină, în format Europass, în care se menționează 

proiectul și postul vizat de candidat; 

8. un portofoliu de minimum 2 lucrări științifice publicate (articole/manuale/tratate/ 

rapoarte/studii/teze de doctorat) în specializările pentru care se aplică în cadrul procedurii de selecție 

sau în domenii conexe relevante pentru activităţile proiectului 

SAU 

în cazul experților judiciari, un portofoliu de minimum 5 rapoarte de expertiză validate de organele 

judiciare întocmite în specializările pentru care se aplică în cadrul procedurii de selecție, însoțit de 

declarație pe proprie răspundere privind validarea de către organele judiciare a rapoartelor de expertiză 

din portofoliu;  

Data-limită până la care se poate depune dosarul de înscriere și modalitatea de depunere: 



 
Documentele de înscriere la procedura de selecție pot fi depuse până cel târziu la data de 30 ianuarie 

2023, astfel:  

- în format electronic, la următoarea adresă de e-mail: resurseumane@just.ro; 

SAU  

- în format fizic, la sediul Ministerului Justiției: str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 București, România  

Documentele pot fi transmise prin intermediul poştei/curierului (nu este necesară indicarea unei 

persoane de contact), SAU pot fi depuse la registratura Ministerului Justiţiei, personal/prin persoană 

delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri). 

Documentele de înscriere la procedura de selecție vor fi prezentate secretarului comisiei de selecție şi 

în original, cel târziu până la data de 13 martie 2023. 

Modalitatea prin care se va realiza selecția candidaților: 

Procedura de selecție pentru ocuparea posturilor vacante se desfăşoară, la sediul Ministerului Justiției, 

în două etape succesive: etapa de verificare a dosarelor de înscriere şi etapa de evaluare a 

candidaților, această din urmă etapă fiind realizată prin evaluarea de dosare. Pot participa la etapa de 

evaluare numai candidaţii declaraţi admişi la etapa de verificare a dosarelor de înscriere. 

În cadrul etapei de verificare a dosarelor de înscriere, ce reprezintă etapă eliminatorie se va evalua, 

pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor 

cerințe: 

a) respectarea termenului-limită pentru depunerea candidaturilor; 

b) îndeplinirea condițiilor de participare, dovedite prin documentaţia de înscriere la procedura de 

selecție. 

În cadrul etapei de evaluare a candidaților, se vor evalua dosarele candidațior prin acordarea, pentru 

fiecare dosar, a unui punctaj de maximum 100 de puncte, calculat prin raportare la următoarele criterii 

obiective de selecție: 

Punctaj 

maxim 

acordat 

(100 de 

puncte) 

Criterii obiective de selecție pentru etapa de evaluare a dosarelor Punctaj 

acordat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiență specifică de minimum 3 ani în 

domeniul de studii universitare 

corespunzător specializărilor expertizei 

tehnice judiciare pentru care se aplică în 

cadrul procedurii de selecție, dovedită prin 

contract individual de muncă/carte de 

muncă/adeverință/extras REVISAL ori, 

după caz, document emis potrivit art. 181 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 

economice de către persoanele fizice 

Experiență specifică între 3 și 5 ani  20 

puncte 

 

Experiență specifică între 5 și 7 ani 

 

25 

puncte 

 

Experiență specifică între 7 și 10 

ani 

30 

puncte 



 
 

 

 

 

40 

puncte 

autorizate, întreprinderile individuale şi 

întreprinderile familiale; 

 SAU 

Experiență specifică de minimum 3 ani în 

specializările expertizei tehnice judiciare 

pentru care se aplică în cadrul procedurii 

de selecție, dovedită prin declarație pe 

proprie răspundere prin care candidatul 

declară că are experiență specifică de 

minimum 3 ani în specializările pentru care 

se aplică în cadrul procedurii de selecție, 

dobândită în calitatea de expert judiciar; 

  

Experiență specifică între 10 și 15 

ani 

 

35 

puncte 

 

Experiență specifică de peste 15 

ani 

40 

puncte 

 

 

 

 

 

 

60 

puncte 

 

 

Prezentarea unui portofoliu de minimum 2 

lucrări științifice publicate 

(articole/manuale/tratate/ 

rapoarte/studii/teze de doctorat) în 

specializările pentru care se aplică în 

cadrul procedurii de selecție sau în domenii 

conexe relevante pentru activităţile 

proiectului 

 

SAU 

în cazul experților judiciari, prezentarea 

unui portofoliu de minimum 5 rapoarte de 

expertiză validate de organele judiciare 

întocmite în specializările expertizei 

tehnice judiciare pentru care se aplică în 

cadrul procedurii de selecție, însoțite de 

declarație pe proprie răspundere privind 

validarea de către organele judiciare a 

rapoartelor de expertiză din portofoliu;  

2 lucrări științifice publicate 30 

puncte 

3 lucrări științifice publicate 40 

puncte 

4 lucrări științifice publicate 50 

puncte 

minimum 5 lucrări științifice 

publicate 

60 

puncte 

5 rapoarte de expertiză 30 

puncte 

între 6 și 10 rapoarte de expertiză 40 

puncte 

între 11 și 15 rapoarte de expertiză 50 

puncte 

minimum 16 rapoarte de 

expertiză 

60 

puncte 

În situația egalității între punctajele obținute de candidați, se aplică, în ordinea enumerării, 

următoarele criterii suplimentare de departajare: 

Ordinea 

aplicării 

criteriilor 

Criterii suplimentare de departajare 

1. portofoliu cu mai multe lucrări științifice publicate (articole/manuale/tratate/ 

rapoarte/studii/teze de doctorat) în specializările pentru care se aplică în cadrul 

procedurii de selecție 



 

2. experiență specifică mai mare în domeniul de studii universitare corespunzător 

specializărilor pentru care se aplică în cadrul procedurii de selecție 

3. absolvirea de studii postuniversitare de masterat sau doctorat 

4. experienţă în derularea de proiecte cu finanţare din fonduri publice naționale, europene 

sau internaționale 

Punctajul minim ce trebuie obținut de candidați în etapa de evaluare a dosarelor este de 50 puncte. 

Selecția candidaților se realizează în ordinea descrescătoare a punctajului total obținut și în limita 

numărului de posturi vacante.  

Nerespectarea termenului de depunere a documentelor, precum și nedepunerea tuturor documentelor 

obligatorii solicitate atrag respingerea candidaturii. 

Pe parcursul celei de-a doua etape a evaluării dosarelor, comisia de selecție poate solicita candidaților 

și alte documente, precum copii ale diplomei universitare relevante, referințe, scrisori de 

recomandare de la locurile de muncă/proiectele anterioare, copii ale documentelor care atestă 

experiența profesională etc. 

Candidații care au obținut punctajul minim indicat în anunțul de selecție, dar nu au fost selectați 

pentru niciunul dintre posturile disponibile, sunt trecuți pe o listă de rezervă. 

Calendarul estimativ de desfășurare a procedurii de selecție: 

Procedura de recrutare, 
aprobată prin OMJ nr. 

4656/C/06.10.2022, astfel cum 
a fost modificată prin Ordinul 

ministrului justiției nr. 
28/C/10.01.2023 

Etapa de verificare a dosarelor de 
înscriere şi etapa de evaluare a 

candidaților 

Data/Perioada 

Art. 9. - (1) „Anunţul privind 
selecția se afişează la sediul 
Ministerului Justiției şi pe site-
ul instituţiei, cu cel puţin 20 
de zile lucrătoare înainte de 
data-limită stabilită pentru 
depunerea dosarului de 
înscriere. În situații 
excepționale, justificate de 
motive obiective, termenul 
poate fi redus până la un minim 
de 10 zile lucrătoare.” 

Publicarea anunțului de selecție cu cel 
puţin 20 de zile lucrătoare înainte de 
data-limită stabilită pentru depunerea 

dosarului de înscriere 

13 ianuarie 

 2023 

 

Art. 20. – (1) „În vederea 
participării la selecție, 
candidaţii depun dosarul de 
înscriere în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afișării 
anunțului. În situații 
excepționale, justificate de 
motive obiective, termenul 

Depunerea dosarelor de înscriere în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 

afișării anunțului 

13 – 30 

ianuarie 2023 



 
poate fi redus până la un minim 
de 5 zile lucrătoare.” 

Art. 10. – (1) „Cu cel puţin 5 
zile lucrătoare înainte de 
data-limită pentru depunerea 
dosarelor de înscriere, se 
constituie prin ordin al 
ministrului justiției, în 
condiţiile prezentei proceduri, 
comisia de selecție, comisia de 
soluţionare a contestaţiilor și, 
după caz, comisia pentru 
organizarea şi supravegherea 
probei scrise.” 

Emiterea ordinului ministrului justiției 
privind constituirea comisiei de selecție 
și a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor 

13 – 19 

 ianuarie 2023 

Art. 20. - (2) „În termen de cel 
mult 5 zile lucrătoare de la 
data expirării termenului de 
depunere a dosarelor, comisia 
de selecție verifică dosarele de 
înscriere și stabilește într-un 
centralizator comun pentru 
fiecare candidat rezultatul 
primei etape a verificării, 
respectiv „Admis verificare" sau 
„Respins verificare", cu 
motivarea soluției de respingere 
a dosarului de înscriere.” 

Verificarea dosarelor de înscriere de 
către comisia de selecție 

31 ianuarie - 06 

februarie 2023 

Art. 21. – (1) „Secretarul 
comisiei de selecție aduce la 
cunoștința candidaților 
rezultatele etapei de 
verificare a dosarelor de 
înscriere, prin afișarea 
acestora la sediul Ministerului 
Justiției și prin publicarea pe 
site-ul ministerului.” 

Afișarea rezultatelor etapei de verificare 
a dosarelor de înscriere la sediul 
Ministerului Justiției și prin publicarea 
pe site-ul ministerului. 

07 februarie 
2023 

 

Art. 21. – (2) „Contestaţiile 
candidaților cu privire la 
rezultatul verificării dosarelor 
de înscriere se depun în cel mult 
două zile lucrătoare de la data 
afişării rezultatelor etapei de 
verificare a dosarelor, sub 
sancţiunea decăderii din acest 
drept.” 

Formularea contestaţiilor cu privire la 
rezultatul verificării dosarelor de 
înscriere 

08 - 09 

februarie 2023 

Art. 21. – (3) „În termen de cel 
mult 3 zile lucrătoare de la 
expirarea termenului de 
depunere a contestațiilor, 
comisia de soluţionare a 
contestaţiilor verifică dosarele 
cu privire la care au fost depuse 
contestații și stabilește pentru 

Soluţionarea contestaţiilor privind 
rezultatele verificării dosarelor 

10 – 14 

februarie 2023  



 
fiecare dintre acestea 
rezultatul, respectiv „Admis 
contestaţie" sau „Respins 
contestaţie".” 

Art. 22. – „În termen de cel mult 
20 de zile lucrătoare de la 
afișarea rezultatelor la 
contestațiile formulate în etapa 
de verificare a dosarelor de 
înscriere, candidaţii declaraţi 
admişi sunt evaluaţi de către 
comisia de selecţie prin una sau 
mai multe dintre următoarele 
modalităţi: evaluare de dosare, 
probă scrisă şi interviu.” 

Afișarea rezultatelor la contestațiile 
formulate în etapa de verificare a 
dosarelor de înscriere 

15 februarie 
2023 

Art. 22. – „În termen de cel mult 
20 de zile lucrătoare de la 
afișarea rezultatelor la 
contestațiile formulate în etapa 
de verificare a dosarelor de 
înscriere, candidaţii declaraţi 
admişi sunt evaluaţi de către 
comisia de selecţie prin una sau 
mai multe dintre următoarele 
modalităţi: evaluare de dosare, 
probă scrisă şi interviu.” 

Evaluarea dosarelor candidaților de 
către comisia de selecţie  

16 februarie – 
03 martie 2023 

 

 
Afișarea rezultatelor etapei de evaluare 
a dosarelor candidaților  

06 martie 2023 

Art. 23. - (5) „În termen de 2 
zile lucrătoare de la afişarea 
rezultatelor la evaluarea 
dosarelor, candidații pot 
depune contestație, care se 
soluționează de către comisia de 
soluționare a contestațiilor, în 
termen de 3 zile lucrătoare de 
la expirarea termenului de 
depunere a contestațiilor.” 

Formularea contestaţiilor cu privire la 
rezultatul evaluării dosarelor 
candidaților 

07 – 08 martie 
2023 

Art. 23. - (5) „În termen de 2 
zile lucrătoare de la afişarea 
rezultatelor la evaluarea 
dosarelor, candidații pot depune 
contestație, care se soluționează 
de către comisia de soluționare 
a contestațiilor, în termen de 3 
zile lucrătoare de la expirarea 
termenului de depunere a 
contestațiilor.” 

Soluţionarea contestaţiilor privind 
rezultatele evaluării dosarelor 
candidaților 

09 – 13 martie 
2023 

Art. 30. - (8) „Prin grija 
secretarului comisiei de 
selecție, rezultatele finale ale 
selecției sunt afişate la sediul 
Ministerului Justiției și pe site-

Afișarea rezultatelor finale ale selecției 14 martie 2023 



 
ul instituției, în termen de cel 
mult 2 zile lucrătoare de la 
finalizarea etapei de evaluare 
a candidaților.” 

Art. 35. - (2) „Candidații 
declarați admiși sunt obligaţi să 
semneze contractele individuale 
de muncă și să se prezinte la 
post în termen de maximum 15 
zile calendaristice de la data 
afişării rezultatelor finale.” 

Semnarea contractelor individuale de 
muncă și prezentarea la post a 
candidaților declarați admiși 

21 martie 2023 

 

 

Calendarul estimativ de desfășurare a procedurii poate suferi modificări, în funcție de numărul 

candidaților înscriși la procedura de selecție. 

 

Principalele atribuții ale fișei posturilor vacante 

- efectuează analiza teoretică a specializărilor prin Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice 

judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 199/C/2010, cu modificările ulterioare, publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 4 februarie 2010, inclusiv prin consultarea 

instituților de învățământ superior de specialitate, organelor profesionale reprezentative la nivel 

național, înființate potrivit legislației speciale în materie, precum și a instituțiilor publice centrale de 

specialitate ori a altor entități de specialitate, după caz; analiza teoretică va fi efectuată cu 

respectarea structurii raportului de analiză și va fi înaintată coordonatorilor echipei de lucru; 

- extrag informații relevante din rapoartele misiunilor de colectare de date și din raportul sondajului 

derulate în baza Contractului de servicii nr. 531/34982/2018, din cadrul proiectului „Ghidul 

specializărilor expertizei tehnice judiciare” (cod SIPOCA 639, cod SMIS 126229), pe care le înaintează 

coordonatorilor echipei de lucru, pentru a fi integrate în raportul de analiză; 

- formulează propuneri cu privire la specializările din propunerea de Nomenclator, pe care le 

înaintează coordonatorilor echipei de lucru; 

- propun soluții privind redistribuirea experților tehnici judiciari autorizați în specializările din actualul 

nomenclator care au fost revizuite, în sensul eliminării/comasării/divizării ori, după caz, nou introduse 

în propunerea de Nomenclator,  pe care le înaintează coordonatorilor echipei de lucru; 

- identifică, în colaborare cu coordonatorii echipelor de lucru, tipuri de obiective care urmează a fi 

incluse în ghid;  

- identifică studiile superioare/autorizările/atestatele necesare pentru dobândirea calității de expert 

tehnic judiciar în specializarea analizată;  

- identifică deosebirile expertizei tehnice judiciare față de alte tipuri de expertize, evaluări, avize 

etc. prevăzute de legi speciale;  

- dau curs solicitărilor formulate de către coordonatorii echipei de lucru cu privire la 

completarea/modificarea/clarificarea documentației proiectului, cu respectarea termenelor de 

livrare; 



 
- respectă cerințele de formă și de fond cu privire la efectuarea analizei teoretice și practice și 

integrează informațiile privind specializarea analizată în secțiunile aferente literelor b), c) și d) din 

structura raportului de analiză, precum și cele aferente literelor c) și d) din structura ghidului; 

- participă la ședinte de lucru convocate de coordonatori2, lideri sau managerul de proiect; 

- îndeplinesc orice alte sarcini ce au ca scop realizarea în bune condiții a obiectivelor proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 experții externi implicați în derularea proiectului vor fi organizați în echipe de lucru, în cadrul cărora se 
vor regăsi câte 2 coordonatori (asigurați de Ministerul Justiției și de partenerii din proiect), iar toate 
echipele de lucru vor fi coordonate de 3 lideri de proiect (asigurați de Ministerul Justiției), care verifică 
îndeplinirea de către livrabilele proiectului  a cerințelor care privesc fondul și forma; 


