
mun.Chișinău, 28.05.2020 

A N U N Ț 

 

1. Potrivit hotărârii din 28 mai 2020, Consiliului Superior al Procurorilor anunță 

următoarele concursuri: 

 

• între procurorii ce se vor înscrie până la data de 05.06.2020, inclusiv, în 

Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care 

solicită numirea în funcţia de procuror-şef sau de adjunct al procurorului-şef în 

procuratura specializată, pentru suplinirea funcției vacante de:  

- procuror-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității 

Organizate și Cauze Speciale.  

 

• între procurorii înscriși la data de 28.05.2020, inclusiv, în Registrul 

candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care solicită 

promovarea în funcția de procuror în Procuratura specializată sau Procuratura 

Generală, pentru suplinirea funcțiilor vacante de:  

− procuror în Secția unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii 

în instanțele de judecată (1 unitate);  

− procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și 

Cauze Speciale (5 unități); 

− procuror în Procuratura Anticorupție (4 unități). 

 

• între procurorii înscriși la data de 28.05.2020, inclusiv, în Registrul 

candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care solicită 

transferul la o altă procuratură, pentru suplinirea funcțiilor vacante de:  

− - procuror în Procuratura de circumscripție Chișinău (1 unitate);  

− - procuror în Procuratura raionului Ocnița (2 unități); 

− - procuror în Procuratura raionului Soroca (1 unitate). 

 

2. Procurorii vor depune la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, până la 

data de 05.06.2020, ora 1700, cerere sau, după caz, cereri, prin care vor solicita 

aprecierea de către Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, cu indicarea 

concretă a funcției pentru care candidează.  

3. Cererile se depun în incinta Consiliului Superior al Procurorilor pe adresa: 

mun.Chişinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 73, biroul 17, tel.022-828-501 (Aparatul 

CSP). 
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