
 
 

14  noiembrie 2019                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

ANUNȚ 

 
1. Consiliul Superior  al Procurorilor, la data de 17 octombrie 2019, a anunţat concurs 

pentru suplinirea următoarelor funcţii publice vacante din cadrul Aparatului 
Consiliului Superior al Procurorilor:  

 

 -   Şef al Secţiei contencios din cadrul Aparatului Consiliului Superior al 

Procurorilor (1 unitate);  

 - Specialist principal al Secției contencios din cadrul Aparatului Consiliului 

Superior al Procurorilor                      (1 unitate);  

 -   Specialist principal al Secției legislație și documentare din cadrul Aparatului 

Consiliului Superior al Procurorilor (1 unitate);  

 -  Specialist superior al Secției legislație și documentare din cadrul Aparatului 

Consiliului Superior al Procurorilor (1 unitate). 
 
 
2. LISTA candidatilor admişi la următoarea etapă de concurs (proba scrisă),  urmare a 

verificării dosarelor  
 

N/o Numele Prenumele Funcția solicitată 

 

Secția  legislație și documentare din cadrul Aparatului Consiliului Superior al 

Procurorilor 

1. Sîrbu  Iurie   specialist  principal   

2. Stogu  Igor specialist  principal 

 

Secţia contencios din cadrul Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor 

1. Sîrbu  Iurie   specialist  principal 

2. Stogu  Igor specialist  principal 

3. Leontieva Svetlana  specialist  principal 

 

 

 

CONSILIUL SUPERIOR AL 

PROCURORILOR 

 

 

 

 

 

    THE SUPERIOR COUNCIL 

OF PROSECUTORS 

                     mun.Chişinău,                                                                            Chisinau city, 

         bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73                                                73, Ștefan cel Mare și Sfânt bd. 

   tel. 022-828501; e-mail: aparat@csp.md                              tel. 022-828501; e-mail: aparat@csp.md 



3. În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice 

vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201 

din 11.03.2009 și pct.16 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice în 

Consiliul Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului nr.12-167/17 

din 30.11.2017, se prelungeşte termenul de depunere a dosarelor de participare 

la concursul anunțat la data de 17 octombrie 2019, până la data de 27 noiembrie 

2019, pentru următoarele funcţii publice vacante în cadrul Aparatului Consiliului 

Superior al Procurorilor:  

 

- Şef al Secţiei contencios din cadrul Aparatului Consiliului Superior al 

Procurorilor (1 unitate); 

- Specialist superior al Secției legislație și documentare din cadrul Aparatului 

Consiliului Superior al Procurorilor (1 unitate); 
 
 

4. Precizări privind organizarea şi desfăşurarea concursului:  

Proba scrisă pentru candidaţii la funcția de: 

- specialist principal al Secției  contencios din cadrul Aparatului 

Consiliului Superior al Procurorilor, admiși la proba scrisă, se va desfăşura pe data de 

21.11.2019, începând cu ora 1400; 

- specialist principal al Secției  legislație și documentare din cadrul 

Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor, admiși la proba scrisă, se va 

desfăşura pe data de 22.11.2019, începând cu ora 1300. 

Concursul se va desfășura în incinta Consiliul Superior al Procurorilor, mun.Chişinău, 

bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.73, et.II, sala de şedinţe.  

 

Notă:  La interviu vor fi admişi doar candidaţii care vor promova proba scrisă.  

 
Pentru informaţii suplimentare în perioada desfăşurării concursului ne puteţi 

contacta la numărul de telefon: 022-828-506 / 061118137 (Serviciul  resurse umane din 
cadrul  Aparatului CSP).  

 

 

Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei                                                                                  

publice în Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 

 

 

 

 


