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ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. 55 alin.(1)‐(3) din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 21 alin. (1) şi (2) 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 9 martie 2006 a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 329 din 12 aprilie 2006, cu modificările şi
completările ulterioare, aducem la cunoştinţă faptul că, până la data de
27.06.2018, ora 1000, pot fi depuse candidaturi pentru ocuparea funcţiei
de procuror șef al Biroului de recursuri civile în interesul legii din
cadrul Serviciului judiciar civil al Secției Judiciare a Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Cererile de depunere a candidaturilor vor fi însoţite de
următoarele documente:
‐ curriculum vitae;
‐ proiect privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de
conducere pentru care se depune candidatura (Conform prevederilor
anexei la Hotărârea nr. 161/2011 a Consiliului Superior al Magistraturii ‐
Secţia pentru procurori, proiectul se va încadra într‐o limită de 30 de
pagini, iar anexele nu vor putea depăşi 10 pagini. Planul şi anexele vor fi
redactate folosind caractere de 12, font Times New Roman, la distanţă de
un rând şi jumătate);
‐ declaraţiile prevăzute de art. 49 alin. (11) rap. la art. 48 alin. (11)
din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

‐ un număr de 10 lucrări întocmite de candidat în compartimentele
în care şi‐a desfăşurat activitatea;
‐ orice alte înscrisuri considerate relevante.
Cererile de depunere a candidaturilor, însoţite de
documentele aferente, vor fi depuse la secretariatul Secţiei de resurse
umane şi documentare din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie.

