
 

 
A N U N Ţ 

 

 

 Având în vedere dispoziţiile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind 

statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor 

de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând Hotărârea nr. 181 din 29 martie 2007 a Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii, prin care a fost aprobat Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului sau examenului pentru definitivarea în funcţie, promovarea în 

grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi 

parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la 

instanţe şi parchete superioare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând procesul-verbal nr. 15/2017 din data de 18 septembrie 2017 al Colegiului 

de conducere al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 

Terorism, prin care s-a aprobat organizarea examenului, 

 

DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE 

ORGANIZATĂ ŞI TERORISM 

 

organizează, la sediul Structurii centrale, examen de promovare în grade sau trepte 

profesionale superioare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul direcţiei, la 

data de 31 octombrie 2017, ora 1000 (proba scrisă și proba practică). 

 

 Examenul constă în susţinerea următoarelor probe: 

1. - Proba scrisă cuprinde subiecte din legislaţia care reglementează statutul 

personalului auxiliar de specialitate, Regulamentul de ordine interioară al 

parchetelor, Regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiei, precum 

şi noţiuni generale de procedură penală; 

2. - Proba practică constă în verificarea cunoştinţelor de operare pe calculator. 

 

Poate participa la examen personalul auxiliar de specialitate din cadrul Direcţiei 

de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism care îndeplineşte 

următoarele condiţii: 

a) are o vechime minimă prevăzută de lege pentru gradul sau treapta în care 

urmează să fie promovat: 

- pentru gradul I – vechime 3 ani în funcţie; 

- pentru treapta I – vechime 3 ani în funcţie; 

b) are calificativul „foarte bine” în ultimii 3 ani; 

c) nu a fost sancţionat disciplinar după acordarea ultimului calificativ. 

În termen de 15 zile de la comunicarea datei examenului, cei interesaţi pot 

depune cereri la conducătorul parchetului unde îşi desfăşoară activitatea (până la data 

de 13 octombrie 2017).  

 Îndeplinirea condiţiilor de participare se constată prin raport, întocmit de 

procurorii şefi de servicii/birouri şi semnat de procurorul şef al direcţiei. Raportul, 

împreună cu cererile de înscriere, se vor înainta Structurii centrale a direcţiei, cu cel 

puţin 10 zile înainte de data examenului. 



Cu cel puţin 5 zile înainte de data examenului, comisia de examen va verifica şi 

va aviza raportul şi va afişa lista candidaţilor admişi. 

În cazul neavizării raportului, candidatul nu poate participa la examen. 

 Relaţii suplimentare pot fi obţinute la nr. de telefon 021.4123225/021.4123226. 

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

Criminalitate Organizată şi Terorism, la adresa www.diicot.ro 

 

 NOTĂ: 

Precizăm că în cazul grefierilor cu studii superioare, la calculul vechimii în 

specialitate se poate lua în considerare şi cel mult jumătate din timpul cât au lucrat în 

funcţii medii de specialitate. 

Anexăm tematica şi bibliografia de examen. 

 

 

 

COMISIA DE EXAMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diicot.ro/

