ANUNŢ

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului privind recrutarea, promovarea în
funcţii de execuţie şi de conducere şi evaluarea personalului de specialitate juridică
asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Public, aprobat prin Ordinul
nr. 279 din data de 7 decembrie 2009 al procurorului general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM
organizează, la data de 14 noiembrie 2017, concurs pentru ocuparea unui post vacant de
consilier juridic – personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, în
cadrul Structurii centrale a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism.
Concursul va avea loc la sediul Structurii centrale din Calea Griviţei nr. 24, sector 1,
şi constă în 3 etape, după cum urmează:
a) verificarea dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă, constând în verificarea cunoştinţelor teoretice la următoarele
discipline: drept civil, dreptul muncii, drept procesual civil, drept procesual penal, drept
administrativ şi organizare judiciară;
c) interviul.
Se poate înscrie la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic –
personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, persoana care
îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenie română şi domiciliul în România;
b) are studii superioare juridice;
c) are o vechime de cel puţin 8 ani în funcţiile de judecător, procuror, magistratasistent, judecător financiar, judecător financiar inspector, procuror financiar, procuror
financiar inspector, avocat, notar, asistent judiciar, jurisconsult, consilier juridic sau în
funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale,
Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi, Consiliului
Legislativ;
d) are o bună reputaţie;
e) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
f) nu are antecedente penale;
g) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită aceasta
prin lege.
Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:
a) copia actului de identitate;
b) formularul de înscriere;

c) copiile diplomelor de studii, ale foilor matricole şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea
în muncă şi, respectiv, în specialitate;
e) curriculum vitae;
f) cazierul judiciar;
g) adeverinţa medicală de la medicul de familie care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare;
h) declaraţia pe propria răspundere autentificată la notar sau adeverinţa care să
ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
i) recomandare de la ultimul loc de muncă, privind profilul moral şi profesional.
Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică spre
conformitate de secretariatul comisiei de concurs.
Formularul de înscriere la concurs se pune la dispoziţia candidaţilor prin
secretariatul comisiei de organizare a concursului. În cuprinsul formularului, candidaţii îşi vor
exprima acordul în vederea înregistrării interviului, urmând ca această înregistrare să fie pusă
la dispoziţia comisiei de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul.
Cererile de înscriere se vor depune până la data de 1 noiembrie 2017, la Serviciul
de resurse umane din cadrul Structurii centrale, Calea Griviţei nr. 24, sector 1, Bucureşti.

Anexăm tematica şi bibliografia stabilite pentru concurs, precum şi calendarul
estimativ de desfăşurare a concursului.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0214123225/0214123226.

