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A N U N Ț
 

Având în vedere prevederile art. 43 și art. 44 alin.1 din Legea nr. 567/2004 privind Statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al
parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare;

 Conform dispozițiilor art. 1 și art. 3 alin. 1 Capitolul I din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului sau examenului pentru definitivarea în funcție,
promovarea în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași
parchet, precum și în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.
181/2007, cu modificările și completările ulterioare;

 Văzând Hotărârea Colegiului de conducere al Direcției Naționale Anticorupție, din data de 16 ianuarie 2018, privind aprobarea tematicii și bibliografiei pentru examenul
de promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau
aceluiași parchet în anul 2018, stabilită potrivit art.24 alin.2 din Regulament;

 Direcția Națională Anticorupție organizează la data de 30 mai 2018, ora 10,00, la sediul din str. Valter Mărăcineanu nr. 1 - 3, sector 1, București, examen pentru
promovarea personalului auxiliar de specialitate din cadrul Direcției Naționale Anticorupție în grade sau trepte profesionale superioare.

 Examenul va consta în susținerea unei lucrări scrise și a unei probe practice pe calculator. 
 Conform dispozițiilor art. 8 din Regulament, poate participa la examen, personalul auxiliar de specialitate din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, care îndeplinește

următoarele condiții:
 - are vechimea minimă prevăzută de lege pentru gradul sau treapta în care urmează să fie promovat (pentru treapta I – vechime în funcția de personal auxiliar de

specialitate: peste 3 ani);
 - are calificativul „foarte bine” în ultimii 3 ani; 

 - nu a fost sancționat disciplinar după acordarea ultimului calificativ. 
 Îndeplinirea condițiilor de participare se constată prin raport întocmit de procurorul șef al secției/serviciului/biroului unde candidatul își desfășoară activitatea. 

 Cererile de înscriere împreună cu raportul prin care se constată îndeplinirea condițiilor de participare se vor depune la secretariatul comisiei de examen până la
data de 11 mai 2018 (Compartimentul resurse umane, perfecționare profesională și documentare din cadrul Serviciului resurse umane, perfecționare profesională și
documentare, registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul al Direcției Naționale Anticorupție).

 Informațiile mai sus-menționate, tematica și bibliografia pentru examen sunt publicate pe pagina de Internet a Direcției Naționale Anticorupție la adresa www.pna.ro,
precum și la sediul Direcției Naționale Anticorupție.

 Relații suplimentare se pot obține la telefon interior 2660 sau 2657. 

IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ


