
 

A N U N Ţ 
 

 

 Având în vedere dispoziţiile art. 45 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. 182 din 29 martie 2007 a Plenului Consiliului Superior 

al Magistraturii, prin care a fost aprobat Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

Văzând procesul-verbal nr. 19/2017 din data de 12 decembrie 2017 al 

Colegiului de conducere al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism, prin care s-a aprobat organizarea şi desfăşurarea 

concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor,  

 

DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE  

CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM 

 

organizează concurs de promovare în funcţii de conducere pentru ocuparea 

următoarelor posturi din cadrul Structurii centrale :  

- 1 post de grefier șef cabinet; 

- 1 post de grefier șef al Secției de combatere a traficului de droguri.  

 

Concursul va avea loc începând cu data de 16 ianuarie 2018, ora 10,00, la 

sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 

Terorism din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 24, sector 1. 

Concursul constă în susţinerea următoarelor probe: 

- prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuţiilor manageriale 

specifice funcţiei pentru care candidează; 

- testare scrisă privind verificarea activităţii profesionale. 

La concursul pentru promovarea în funcţii de conducere a grefierilor se are 

în vedere îndeplinirea următoarelor criterii: 

-  o vechime de minim 3 ani în funcţia de grefier în cadrul parchetelor. În 

cazul grefierilor cu studii superioare juridice este necesară o vechime de minim 6 

luni în funcţia de grefier în cadrul parchetelor; 

-  activitate profesională deosebită, evaluată cu calificativul „foarte bine” în 

ultimii 3 ani, respectiv 6 luni. 

Îndeplinirea condiţiilor prevăzute mai sus se constată prin raport întocmit de 

procurorul şef serviciu/birou unde candidatul îşi desfăşoară activitatea. 

Cererile de înscriere la concurs se depun la Serviciul de resurse umane din 

cadrul direcţiei, până la data de 29 decembrie 2017, însoţite de raportul menţionat 



anterior, curriculum vitae, precum şi orice alte acte pe care candidatul le consideră 

ca fiind relevante. Proiectul referitor la exercitarea atribuţiilor manageriale 

specifice funcţiei pentru care candidează se depune până la data de 9 ianuarie 

2018, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic. 

 Anexăm tematica şi bibliografia pentru concurs, stabilite de Colegiul de 

conducere al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 

Terorism. 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 

0214123225/0214123226. 

 

 

 

 

COMISIA DE ORGANIZARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


