Anunț privind selectarea membrului național la EUROJUST
Publicat în data de 6 noiembrie 2020

1.Temeiul juridic și scopul anunțului
În aplicarea Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din
14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție
Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului;
Având în vedere art. 7 alin.(2), Titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.123/2007
privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale
Uniunii Europene cu modificările și completările ulterioare;
Ministerul Justiției lansează procesul de selecție a membrului național la EUROJUST.

2.Condiții
Poate fi numită membru național la EUROJUST persoana care îndeplinește cerința1 din art.7
alin. (4) al Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din
14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție
Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului, precum
și următoarele condiții cumulative prevăzute de Ordonanţa de urgenţă nr. 123/2007 privind
unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii
Europene, cu modificările şi completările ulterioare:
a) este cetățean român, cu domiciliul în România;
b) are o vechime de minimum 12 ani în funcția de judecător, procuror sau magistrat
asimilat, dovedită cu o adeverință;
c) are experiență în combaterea formelor grave ale criminalității transnaționale
organizate, a corupției și terorismului;
d) are experiență practică în domeniul cooperării judiciare internaționale;
e) cunoaște la un nivel tehnic avansat (scris, vorbit) limba engleză (cunoașterea la nivel
avansat a unei a doua limbi de circulație în UE reprezintă un avantaj).
Mandatul noului membru național la EUROJUST va începe la data de 01 februarie 2021,
dată de la care candidatul declarat admis trebuie să fie disponibil.
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Membrii naţionali şi supleanţii au statut de procuror, judecător sau reprezentant al autorităţii
judiciare cu competenţe echivalente cu cele ale unui procuror sau judecător în temeiul dreptului
intern al acestora.
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3. Drepturi și obligații
a) Membrul naţional român la Eurojust are locul de muncă la sediul Eurojust, are dreptul
la paşaport diplomatic şi beneficiază de drepturile salariale şi de alte drepturi băneşti
corespunzătoare funcţiei diplomatice de ministru consilier, potrivit legislaţiei de salarizare
în vigoare pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.
b) Pe perioada desfăşurării misiunii permanente în străinătate, membrul naţional român al
Eurojust îşi păstrează vechimea în muncă şi magistratură şi drepturile prevăzute de lege
pentru judecători, procurori şi asimilaţii acestora, însă nu poate beneficia în ţară de
aceleaşi drepturi menționate la pct. a). În cazul în care drepturile salariale specifice
funcţiei de procuror/judecător/asimilat acestora de care ar fi beneficiat în ţară membrul
naţional român al Eurojust în cauză, sunt mai mari decât cele prevăzute la pct. a), acesta
îşi va păstra drepturile salariale mai favorabile. Dispoziţiile art. 58 din Legea nr. 303/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică în cazul membrului
naţional român la Eurojust.
4. Mandatul și atribuțiile Membrului național la EUROJUST
Atribuțiile membrului național la EUROJUST sunt prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE)
2018/1727.
În aplicarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2018/1727, mandatul membrului național la
EUROJUST este de 5 ani, reînnoibil o dată.
5. Procedură
Membrul național la EUROJUST este numit prin ordin al ministrului justiției, cu avizul
consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii.
Candidații care și-au anunțat intenția de a participa sunt rugați să transmită prin e-mail,
pe adresa: mneurojust@just.ro o scrisoare de intenție și un curriculum vitae european, în
limbile engleză și română, tehnoredactate în format WORD sau pdf, însoțite de copiile
oricăror documente pe care candidații le apreciază ca fiind relevante, pentru a atesta
experiența acestora și îndeplinirea condițiilor enumerate la punctul 2, până la data de 2
decembrie 2020 inclusiv, ora 17.00.
Candidaturile transmise după această dată nu vor fi luate în considerare.
Comisia de analiză a dosarelor şi de interviu, desemnată de ministrul justiției, va selecta
dosarele potrivit criteriilor menționate.
Afișarea rezultatelor cu lista persoanelor calificate pentru interviu va avea loc în perioada
3 – 10 decembrie 2020, pe site-ul Ministerului Justiției. Persoanele care întrunesc
condițiile prevăzute la punctul 2, vor susține un interviu în perioada 15-16 decembrie
2020. Modalitatea și condițiile de susținere a interviului vor fi comunicate în termen
util, luând în considerare și evoluția situației epidemiologice.
Interviul se va desfășura în limbile română și engleză.
Afișarea rezultatelor interviului va avea loc în data de 18 decembrie 2020 pe pagina de
internet a Ministerului Justiției.
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Eventualele modificări ale calendarului urmează a fi anunțate în timp util, pe site-ul
Ministerului Justiției.
Precizăm că procedura este una de selecție competitivă, decizia cu privire la trimiterea
membrului național la EUROJUST aparținând ministrului justiției.
6. Informații suplimentare
Informații
suplimentare
pot
fi
obținute
prin
e-mail
la
dru@just.ro,
dreptinternational@just.ro sau telefonic la Direcția Resurse Umane (tel 037.204.
1171/1206) sau Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (tel 037.204.1077).
Atenție! - nu transmiteți la adresele de e-mail menționate documente în vederea susținerii
candidaturii.
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