
 

                          

A N U N Ţ 

 

 În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1)-(3) din Legea nr. 303/2004 

privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale art. 21 alin. (1) şi (2) din Regulamentul privind 

transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, 

numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi 

numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de 

judecător, aprobat prin Hotărârea nr. 193 din data de 9 martie 2006 a Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările 

ulterioare, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism aduce la cunoştinţă că, până la data de                               

3 aprilie 2015, pot fi depuse candidaturi pentru ocuparea următoarelor 

funcţii de conducere din cadrul direcţiei: 

 - procuror şef al Biroului de informaţii clasificate; 

- procuror şef al Biroului informare şi relaţii publice; 

- procuror şef al Serviciului teritorial Alba-Iulia; 

- procuror şef al Serviciului teritorial Târgu-Mureş. 

Candidaturile (cererile) vor fi însoţite de următoarele documente: 

- curriculum vitae; 

- declaraţiile prevăzute de art. 49 alin. (11) raportat la art. 48 alin. (11) 

din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- un proiect privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de 

conducere pentru care procurorul candidează (conform prevederilor anexei 

la Hotărârea nr. 161/2011 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia 



 

pentru procurori, proiectul se va încadra într-o limită de 30 de pagini, iar 

anexele nu vor putea depăşi 10 pagini. Planul şi anexele vor fi redactate 

folosind caractere de 12, font Times New Roman, la distanţă de un rând şi 

jumătate); 

- 10 lucrări întocmite de candidat în compartimentele în care şi-a 

desfăşurat activitatea; 

- orice alte înscrisuri considerate relevante. 

 Relaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0213111984.  

 Prezentul anunţ este afişat pe site-ul Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, la adresa 

www.diicot.ro (resurse umane – posturi vacante). 

 

http://www.diicot.ro/

