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A N U N Ţ 

 

 Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 

Terorism organizează concurs pentru promovarea în grad imediat superior celui 

deţinut a funcţionarilor publici din cadrul direcţiei, care îndeplinesc condiţiile de 

participare prevăzute de art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Concursul va avea loc la Structura centrală a Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din Bucureşti, Calea Griviţei 

nr. 24, sector 1 şi va cuprinde 3 etape: 

- selecţia dosarelor de înscriere la concurs; 

- proba scrisă, la data de 4 iulie 2018, ora 10,00; 

- interviul, la data de 6 iulie 2018, ora 12,00. 

 Se pot înscrie la concurs funcţionarii publici care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii: 

 - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice  

din care promovează; 

- să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a 

performanţelor  individuale în ultimii 2 ani calendaristici; 

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în 

condiţiile Legii nr. 188/1999. 

 

 Înscrierea candidaţilor şi depunerea dosarelor la sediul Direcţiei de 

Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Serviciul de 

resurse umane, se vor face până la data de 20 iunie 2018. 

 Dosarul de concurs va cuprinde în mod obligatoriu următoarele : 

- copie a carnetului de muncă sau adeverinţă eliberată de  compartimentul 

de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se 

promovează; 
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- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale din ultimii 2 ani; 

- formularul de înscriere la concurs. 

 Anexăm bibliografia de concurs. 

 Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0214123225.                   

 

 


