
 

 

A N U N Ţ 

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism 

 

organizează, în conformitate cu dispoziţiile art. 75 alin. (4) şi (5) din Legea                    

nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în perioada 14-15 octombrie 2013, interviu în vederea 

ocupării a 13 posturi vacante de procuror existente în cadrul Structurii 

centrale şi teritoriale, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 
Unitatea Număr posturi 

1.  Structura centrală 6 

2.  Serviciul teritorial Alba-Iulia 
1 

3.  Biroul teritorial Sibiu 
1 

4.  Biroul teritorial Vâlcea 
1 

5.  Serviciul teritorial Bacău 1 

6.  Biroul teritorial Maramureş 1 

7.  Serviciul teritorial Oradea 1 

8.  
Serviciul teritorial Ploieşti 

1 

 

Cererile de înscriere la interviu vor fi înaintate, până la data de                    

7 octombrie 2013, la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism – Biroul de resurse umane, studii şi perfecţionare 

profesională, împreună cu un referat privind aprecierea activităţii 

profesionale a procurorului şi a conduitei acestuia, un curriculum vitae şi o 

mapă conţinând lucrări considerate reprezentative pentru activitatea 

desfăşurată până în prezent. 



 

 

 Cererile de înscriere la interviu, adresate procurorului şef al Direcţiei 

de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, 

trebuie să conţină numele şi prenumele candidatului, unitatea la care îşi 

desfăşoară activitatea la momentul formulării cererii, vechimea în funcţia de 

procuror, calificativul ”foarte bine” primit la ultima evaluare (copia 

raportului de evaluare va fi ataşată cererii), menţiunea că nu a fost 

sancţionat disciplinar în ultimii 3 ani şi opţiunea/opţiunile candidatului 

pentru postul pe care doreşte să-l ocupe.    

Interviul va avea loc în condiţiile prevăzute de art. 75 alin. (4), (6) şi (7) 

din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, la sediul Structurii centrale a Direcţiei 

de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, iar 

tematica este anexată anunţului. 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0213111984. 


