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Patru funcții-cheie, scoase la concurs
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Evidența Populației Zalău
lucrează în 30 aprilie. La
Pașapoarte și Înmatriculări închis până în 2 mai.
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s-ar putea devansa
pentru finalul lunii mai
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Florin Negoiţă
Consiliul Superior al Magistraturii scoate la concurs, în
perioada următoare, posturi-cheie în conducerea unor
tribunale, judecătorii și parchete din ţară, printre care și
instituţii de acest gen din judeţul Sălaj. Astfel, 132 de
funcţii de conducere în tribunale și judecătorii din
România şi 123 în parchete sunt scoase la concurs în această
perioadă de Consiliul Superior al Magistraturii. Concursul
pentru ocuparea acestor funcţii de conducere a
judecătorilor la curţile de apel, tribunale şi judecătorii,
precum şi cel pentru numirea în funcţii a unor procurori
vor avea loc între 12 aprilie și 20 iunie. În judeţul Sălaj,
patru posturi de conducere vor ﬁ scoase la concurs, ﬁind
vorba despre funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului
Sălaj, cel de preşedinte al Judecătoriei oraș Jibou, primprocuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj

şi funcţia de prim-procuror al Parchetului de pe lângă
Judecătoria orașului Jibou. Magistraţii care doresc să se
înscrie la aceste concursuri pot depune cererile de înscriere
la Institutul Naţional al Magistraturii, până vineri, 3 mai.
Participanţii la concursuri vor avea de trecut și o probă
psihologică, în cadrul căreia participanţilor le va ﬁ evaluată
capacitatea de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea,
ﬁindu-le veriﬁcată, totodată, rezistenţa la stres. Proba
psihologică va ﬁ urmată de susţinerea proiectului referitor
la exercitarea atribuţiilor speciﬁce funcţiilor de conducere,
iar ultima probă va ﬁ cea scrisă, privind managementul,
comunicarea şi resursele umane. Cei ce vor dori să ocupe
prin concurs aceste funcţii trebuie să se prezinte la examen
cu caliﬁcativul "foarte bine" obţinut la ultima evaluare, să
nu ﬁ avut sancţiuni disciplinare în ultmii 3 ani și să aibă o
vechime de cel puţin doi ani la instituţia care scoate postul
respectiv la concurs.
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