
 

 

A N U N Ţ 

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism 

 

organizează, în conformitate cu dispoziţiile art. 75 alin. (4) şi (5) din Legea                    

nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în perioada 3-4 iunie 2014, interviu în vederea 

ocupării a 12 posturi vacante de procuror existente în cadrul Structurii 

centrale şi teritoriale, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 
Unitatea Număr posturi 

1.  Structura centrală 6  

2.  Serviciul teritorial Bucureşti 1 

3.  Serviciul teritorial Piteşti 1 

4.  Serviciul teritorial Braşov 1 

5.  Biroul teritorial Maramureş 1 

6.  Biroul teritorial Bistriţa-Năsăud 1 

7.  
Serviciul teritorial Timişoara 1 

 

Cererile de înscriere la interviu vor fi înaintate, până la data de                    

26 mai 2014, la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism – Biroul de resurse umane, studii şi perfecţionare 

profesională, împreună cu un referat privind aprecierea activităţii 

profesionale a procurorului şi a conduitei acestuia, un curriculum vitae şi o 

mapă conţinând lucrări considerate reprezentative pentru activitatea 

desfăşurată până în prezent. 

 Cererile de înscriere la interviu, adresate procurorului şef al Direcţiei 

de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, 



 

 

trebuie să conţină numele şi prenumele candidatului, unitatea la care îşi 

desfăşoară activitatea la momentul formulării cererii, vechimea în funcţia de 

procuror, calificativul ”foarte bine” primit la ultima evaluare (copia 

raportului de evaluare va fi ataşată cererii), menţiunea că nu a fost 

sancţionat disciplinar în ultimii 3 ani şi opţiunea/opţiunile candidatului 

pentru postul pe care doreşte să-l ocupe.    

Interviul va avea loc în condiţiile prevăzute de art. 75 alin. (4), (6) şi (7) 

din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, la sediul Structurii centrale a Direcţiei 

de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, iar 

tematica este anexată anunţului. 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0213111984. 



 

 

T E M A T I C A 

pentru interviul din 3-4 iunie 2014 

 

- Noul Cod penal şi Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 

286/2009 privind Codul penal; 

- Noul Cod de procedură penală şi Legea nr. 255/2013 pentru punerea în 

aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 

procesual penale; 

- Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul 

Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul 

nr. 1226/C/2009 al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, publicat în 

Monitorul oficial nr. 367 din 1 iunie 2009, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 

proceselor, publicată în Monitorul Oficial nr. 714 din 26 octombrie 2010, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 105/2001 privind frontiera de stat a 

României, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi 

completările ulterioare; 



 

 

- Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, 

precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 

actelor de terorism, republicată; 

- Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată; 

- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri şi 

prevenirea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare (numai 

dispoziţiile referitoare la prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice - 

Titlul III); 

- Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare – infracţiuni; 

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare - Titlul VI „Efectuarea prelevării şi transplantului de 

organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic”; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al 

precursorilor de droguri, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, republicată; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.   

 


