
 

                          

A N U N Ţ 

 

 În conformitate cu prevederile art. 21 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                                      

11 iunie 2018, pot fi depuse candidaturi pentru ocuparea următoarele funcţii 

de conducere din cadrul direcţiei: 

- procuror şef al Secţiei de combatere a criminalităţii organizate; 

- procuror şef al Secţiei de combatere a traficului de droguri; 

- procuror şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor de terorism şi a 

criminalităţii informatice; 

- procuror şef adjunct al Secţiei de combatere a criminalităţii 

organizate; 

- procuror şef adjunct al Secţiei de combatere a traficului de droguri; 

- procuror şef adjunct al Secţiei de combatere a infracţiunilor de 

terorism şi a criminalităţii informatice; 

- procuror şef al Serviciului de combatere a infracțiunilor de terorism 

și a celor contra securității naționale; 

- procuror şef al Biroului pentru coordonarea activității de pregătire 

profesională și programe. 

Candidaturile (cererile) vor fi însoţite de următoarele documente: 

- curriculum vitae al procurorului; 

- declaraţiile prevăzute de art. 49 alin. (11) raportat la art. 48 alin. (10-11) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- un proiect managerial privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei 

de conducere pentru care procurorul candidează, care se depune atât pe 

suport de hârtie, cât şi în format electronic, pe suport specific; 



 

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

desfăşurat activitatea, în format electronic, pe suport specific; 

- ultimul raport de evaluare a activităţii profesionale a procurorului 

participant la selecţie; 

- orice alte înscrisuri considerate relevante. 

 Relaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0214123227. 

 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/

