
 

 

19  iunie 2020                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

ANUNȚ 

 

 
        1. În zilele de 16.06.2020 și 17.06.2020 s-a desfășurat proba scrisă pentru candidații 

la funcțiile publice vacante din cadrul Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor 

(concurs anunțat la 05.03.2020 și prelungit  până pe 05.06.2020). 

 

          2. Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu:  
 

Nr.  Numele, prenumele 
candidatului 

Punctajul 
mediu obținut  
la proba scrisă 

 
Funcția pentru care candidează 

1. Iulian  Gainaru 8,5 Șef  al  Secției  contencios 
(funcție  publică  de conducere)  

2. Vladimir  Vornic 7 Șef  al  Secției  contencios 
(funcție  publică  de conducere) 

3. Irina Ghidrigan 6,7 Șef  al  Secției  contencios 
(funcție  publică  de conducere) 

      
Nr.  Numele, prenumele 

candidatului 
Punctajul 

mediu obținut  
la proba scrisă 

Funcția pentru care candidează 

1. Elena Clima 8,5 Specialist principal al secției contencios 
(funcție publică  de execuție)  

2. Dina Dologan 8,2 Specialist principal al secției contencios 
(funcție publică  de execuție) 

3. Diana Scurtu          7,2 Specialist principal al secției contencios 
(funcție publică  de execuție) 

4. Dumitrița Baban            6 Specialist principal al secției contencios 
(funcție publică  de execuție) 

 

 

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. Interviul pentru candidaţii la funcția de Șef al Secției  contencios din cadrul 

Aparatului Consiliului Superior al  Procurorilor  se va desfăşura pe data de 23.06.2020, 

începând cu ora 1000. 

             Interviul pentru candidaţii la funcția de specialist principal al Secției contencios 

din cadrul Aparatului Consiliului Superior al  Procurorilor se va desfășura pe data de 

24.06.2020, începând cu ora 1000. 

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.  

 

        4. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


