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ANUNȚ

Potrivit dispozițiilor art. 55 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, numirea în funcțiile de procuror șef serviciu în cadrul Direcției
Naționale Anticorupție, se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată, de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului șef al
Direcției Naționale Anticorupție.

 
Direcția Națională Anticorupție declanșează procedura în vederea ocupării următoarelor posturi vacante de procuror șef serviciu: 

 
Structura centrală: 

 - procuror șef al Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție din cadrul Secției de combatere a
infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție;

 - procuror șef al Serviciului de combatere a macrocriminalității economico - financiare din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de
corupție;

 - procuror militar șef al Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunilor de corupție săvârșite de miliari. 
 Procurorii care doresc să-și depună candidatura, se pot înscrie până la data de 29 noiembrie 2017, ora 16,00, la cabinetul procurorului șef al Direcției Naționale

Anticorupție.
 

Procedura de numire a procurorilor în funcțiile de conducere prevăzute la art. 55 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor este reglementată
prin Regulamentul privind transferul și detașarea judecătorilor și procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor și procurorilor în alte funcții de conducere, precum
și numirea judecătorilor în funcția de procuror și a procurorilor în funcția de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006,
publicată în Monitorul Oficial nr. 329 din 12 aprilie 2006, modificată prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 727/2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 313 din 12
mai 2009 și Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 355/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 392 din 03 iunie 2011.

 
Cererea va fi însoțită de un curriculum vitae, declarațiile prevăzute de art. 55 alin. 3 rap. la art. 48 alin. 10 și 11 din Legea nr. 303/2004, un proiect privind exercitarea

atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care candidează, 10 lucrări întocmite de candidat în compartimentele în care și-a desfășurat activitatea și orice alte înscrisuri
considerate relevante, potrivit prevederilor art. 21 din Regulament.

 
După consultarea colectivului de procurori, cu respectarea confidențialității opțiunilor și a avizului consultativ al Colegiului de conducere, procurorul șef al Direcției

Naționale Anticorupție înaintează propunerea de numire în funcțiile de conducere vacante, Consiliului Superior al Magistraturii.
 

În conformitate cu prevederile art. 21 rap. la art.19 alin. (2) – (6) din Regulament candidații vor susține un interviu în fața Secției pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii.

 
Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 021.312.14.97/ int. 2660, 2662, 2125. 
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