
10 iunie 2021  

 

A N U N Ț 

1. Consiliul Superior al Procurorilor, în baza Hotărârii nr.1-67/2021 din 10 iunie 

2021, anunță concurs între candidații la funcția de procuror din rândul absolvenților 

Institutului Național al Justiției, pentru următoarele funcții vacante: 

 

- procuror în Procuratura raionului Cahul (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Cantemir (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Leova (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Taraclia (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Ungheni (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Fălești (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Ștefan Vodă (1 unitate). 

 

2. La concurs pot aplica candidații la funcția de procuror, care sunt absolvenți ai  

Institutului Național al Justiției și sunt înscriși la data de 10.06.2021 în Registrul 

candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista candidaților la funcțiile vacante de 

procuror. 

 

3. Ținând cont de situația epidemiologică, fiind în imposibilitate obiectivă de a fi 

convocată o ședință cu prezență fizică, la data de 22.06.2021, ora 1000, Aparatul 

Consiliului Superior al Procurorilor invită candidații la funcția de procuror într-o 

ședință organizată în format on-line în vederea formulării opţiunilor pentru funcţiile 

vacante anunţate la concurs (detaliile tehnico - organizatorice vor fi comunicate ulterior 

la adresele de e-mail indicate în Curriculum Vitae).  
 

4. Totodată, pentru buna desfășurare a ședinței on-line, candidații sunt îndemnați 

să formuleze și să expedieze opțiunile prin e-mail, la Aparatul Consiliului 

(aparat@csp.md), până la data de 21.06.2021, inclusiv. În e-mail candidatul își poate 

exprimă mai multe opțiuni din cele anunțate la concurs, indicate în ordinea descrescătoare 

a preferinței. 
 

Date de contact: 

Consiliului Superior al Procurorilor; mun.Chişinău, bd.Stefan cel Mare si Sfânt, 73, biroul 17, tel.022828501, 

email: aparat @csp.md 
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