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Criteriile pentru ocuparea funcției de Procuror General al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
 

I. Criterii de integritate 
 Obiectivitate şi imparţialitate în exercitarea funcției, având ca unic temei 

legea, fără a da curs presiunilor şi influenţelor de orice natură  

 Respectarea standardelor de conduită conforme cu demnitatea și onoarea 
profesiei, standarde etice ridicate și capacitate de decizie obiectivă  

 Absența oricărui conflict care ar putea dăuna interesului public de înfăptuire 
a justiţiei sau de apărare a intereselor generale ale societăţii 
 

 

 
II. Criterii de profesionalism 

Condiții prevăzute de lege: 

 Vechime minimă de 10 ani în funcţia de judecător sau procuror 

 Calificativul "foarte bine" la ultima evaluare 

 Nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani 

 
Condiții privind aptitudini specifice funcției:  

 Capacitatea de a organiza activitatea Ministerului Public, pentru o bună 
administrare a justiției  

 Viziune managerială  

 Experiență profesională relevantă  

 Capacitatea decizională și asumarea răspunderii  

 Capacitatea de gestionare a situațiilor de criză  

 Motivarea  

 Capacitatea de relaționare și comunicare 
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Calendarul procedurii (estimativ) 

 

Transmitere către PÎCCJ a scrisorii de 
depunere a candidaturilor 

17 februarie 

Termen limită pentru primirea 
candidaturilor 

16 martie 

Dialog cu ministrul justitiei 18 - 22 martie 

Transmiterea propunerii la CSM pentru 
aviz 

23 martie 

 

Calendarul procedurii la CSM urmează a fi publicat de acesta.  

Propunerea Ministrului Justiției către Președintele României va fi transmisă până la data 
de 22 aprilie 2016.  
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