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HORODNICEANU ISI FACE ECHIPA –
DIICOT organizeaza concurs pentru
ocuparea a trei functii de conducere.
Sunt disponibile functiile de procuror
sef al DIICOT Brasov, DIICOT
Hunedoara si DIICOT Caras-Severin.
Candidaturile pot fi depuse pana in 30
octombrie 2015. Procurorii interesati
trebuie sa depuna un proiect si 10
lucrari intocmite la unitatile de parchet
unde si-au desfasurat activitatea
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Noul procuror sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu (foto), urmasul Alinei Bica in fruntea Directiei, isi contureaza echipa cu care intentioneaza sa
colaboreze in urmatorii ani. Dupa ce in septembrie DIICOT a scos la concurs posturile de procuror sef al Serviciului de prevenire si combatere a
criminalitatii organizate, procuror sef al Biroului de realizare a activitatii de pregatire profesionala, consultanta si cooperare, procuror sef al Biroului teritorial
Braila, procuror sef al Serviciului teritorial Iasi, procuror sef al Serviciului teritorial Ploiesti si procuror sef al Biroului teritorial Buzau, acum se cauta sefi si
pentru alte structuri din teritoriu.
Astfel, DIICOT a scos la concurs trei functii de conducere. Este vorba despre functiile de procuror sef al Serviciului teritorial Brasov, procuror sef al Biroului
teritorial Hunedoara si procuror sef al Biroului teritorial Caras-Severin.
Conform anuntului postat pe site-ul DIICOT, candidaturile pot fi depuse pana in data de 30 octombrie 2015. Candidatilor li se cere un proiect privind
exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care procurorul candideaza, dar si 10 lucrari intocmite de candidat in compartimentele in care
si-a desfasurat activitatea.
Iata anuntul DIICOT:
„In conformitate cu prevederile art. 1 din Hotararea nr. 193 din data de 9 martie 2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificarile si
completarile ulterioare, prin care s-a aprobat procedura numirii procurorilor in alte functii de conducere, in temeiul art. 55 alin. (1)-(3) din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism aduce la cunostinta ca, pana la data de 30 octombrie 2015, pot fi
depuse candidaturi pentru ocuparea urmatoarelor functii de conducere din cadrul directiei:
-procuror sef al Serviciului teritorial Brasov;
-procuror sef al Biroului teritorial Hunedoara;
-procuror sef al Biroului teritorial Caras-Severin.
Candidaturile (cererile) vor fi insotite de urmatoarele documente:
-curriculum vitae;
-declaratiile prevazute de art. 49 alin. (11) raportat la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care procurorul candideaza (conform prevederilor anexei la Hotararea nr.
161/2011 a Consiliului Superior al Magistraturii – Sectia pentru procurori, proiectul se va incadra intr-o limita de 30 de pagini, iar anexele nu vor putea
depasi 10 pagini. Planul si anexele vor fi redactate folosind caractere de 12, font Times New Roman, la distanta de un rand si jumatate);
-10 lucrari intocmite de candidat in compartimentele in care si-a desfasurat activitatea;
-orice alte inscrisuri considerate relevante. Relatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0214123227. Prezentul anunt este afisat pe site-ul
Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, la adresa www.diicot.ro (resurse umane – posturi vacante)”.
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