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Către, 

LUMEA JUSTIŢIEI

În atenţiei doamnei Elena Dumitrache

Ca urmare a cererii dumneavoastră pe care aţi adresat-o instituţiei noastre, la data 

de  16.10.2013,  înregistrată  sub  numărul  de  mai  sus  la  biroul  nostru,  vă  comunicăm 

următoarele:

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a 

dispus,  în  temeiul  disp.  art.  76  din  Legea  nr.  304/2004  privind  organizarea  judiciară, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 57 alin. (7) şi (9) din Legea nr.  

303/2004  privind  statutul  judecătorilor  şi  procurorilor,  republicată,  cu  modificările  şi 

completările ulterioare, capitolul I şi capitolul VIII – art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (4) şi art. 10 

alin. (1) din ANEXA nr. VI a Legii nr. 284/2010 – Lege cadru privind salarizarea unitară a 

personalului  plătit  din  fonduri  publice,  art.  12  alin.  (1)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a 

Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi 

altor categorii de personal din sistemul justiţiei, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi  

completări  prin  Legea  nr.  45/2007,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  delegarea 

doamnei  procuror  Bendeac  Iuliana  în  funcţia  de  procuror  şef  al  Biroului  registratură 

generală, arhivă şi grefă din cadrul Secţiei de resurse umane şi documentare din Parchetul  

de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
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Ordinul de delegare este emis pentru o perioadă de 6 luni, cu începere din data de 

15.10.2013 pentru un post vacant şi are în vedere şi consimţământul scris al procurorului 

delegat în această funcţie.

PROCUROR ŞEF BIROU,

Bulcu Ramona
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