
 

 

 

 

 
21 august 2021 

ANUNȚ 
 

         1. În cadrul ședinței din 17.08.2021 Consiliului Superior al Procurorilor a decis reluarea concursului 

public, anunțat prin Hotărârea nr.1-35/2020 din 07.05.2020, pentru persoanele care întrunesc condiţiile 

stabilite de art.20 alin.(1) lit.a)-c), art.69 alin.(6) și (7) și art.83 alin.(4) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, în vederea selectării membrilor în Colegiile din subordinea Consiliului Superior al 

Procurorilor din rândul reprezentanților societății civile, după cum urmează: 

 

Nr. Denumirea Colegiului Nr. de funcții anunțate 

1. Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor 1 funcție 

2. Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor 2 funcții 

3. Colegiul de disciplină și etică 2 funcții 

 
2. Termenul suplimentar de depunere a cererilor de participare la concurs și a dosarelor a fost 

stabilit  până la data de 15.09.2021, inclusiv. 

 

3. Dosarul de participare la concurs va conține următoarele acte: 

a) cererea de participare la concurs; 

b) copia de pe buletinul de identitate; 

c) copia diplomei de studii superioare;  

d) diplome, certificate, alte documente care confirmă caracterul recunoscut al activității sale; 

e) copia de pe carnetul de muncă, în cazul în care candidatul deține carnetul de muncă;  

f) cazierul judiciar;  

g) certificat privind lipsa sancțiunilor disciplinare în decursul ultimelor 12 luni; 

h) curriculum vitae; 

i) scrisoare de motivare; 

j) acord din partea instituției în care activează; 

k) declarație pe propria răspundere conform Anexei nr.1 la Regulamentul Consiliului Superior al 

Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016; 

l) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor prezentate și lipsa 

incompatibilităților. 

4. Cererile de participare la concurs și dosarele se depun la Aparatul Consiliului Superior al 

Procurorilor (mun.Chişinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.73, tel:022-828-501, bir.17).  

 

 Notă: persoanele care au depus dosarele de participare la concurs în perioada 07.05.2020 - 

18.06.2020 urmează să confirme, până la data de 15.09.2021, obțiunile exprimate și să actualizeze 

informațiile din dosarele de concurs, în caz de apariție a modificărilor, la adresa electronică - 

aparat@csp.md. 
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