
 

ANUNŢ  

( suplimentar la anunțul din 08.09.2021) 

cu privire la rectificarea perioadei de depunere a cererilor/proceselor-verbale 

și dosarelor de participare ale candidaților din rândul procurorilor la funcția de 

membru al Consiliului Superior al Procurorilor 

 

mun.Chişinău, 20 septembrie 2021                             

În atenția procurorilor 

                                                                                         Procuraturii  Generale, 

                                                                ai procuraturilor specializate  

                                                                și teritoriale 

 
Stimați colegi, 

La data de 17 septembrie 2021 au intrat în vigoare modificările la Legea nr. 3/2016 cu 

privire la Procuratură (Monitorul Oficial al R.M. nr.219-225), operate prin Legea nr.103 din 

24.08.2021.  

Urmare a modificărilor, articolul 69 din Legea 3/2016 a fost completat cu patru 

alineate  (31 ) –(34 ). 

 

Potrivit alineatului (31), candidații la funcția de membru al Consiliului Superior al 

Procurorilor depun dosarele de participare pe adresa Consiliului Superior al Procurorilor 

cu cel puțin 30 de zile până la data desfășurării ședinței Adunării Generale a Procurorilor.   

 

Totodată, conform alineatului (32), dosarul candidatului la funcția de membru al 

Consiliului Superior al Procurorilor va conține următoarele: 

a) curriculum vitae; 

b) scrisoarea de motivare; 

c) platforma care include principalele obiective pe care le va urmări dacă va fi  

    ales membru al Consiliului Superior al Procurorilor. 

 

În contextul celor menționate supra, Comisia de organizare a alegerilor stabilește 

termenul de depunere a dosarelor de participare ale candidaților din rândul procurorilor 

pentru obținerea mandatului de membru în Consiliul Superior al Procurorilor  până pe data 

de 18.10.2021, ora 17:00,  inclusiv.   

 

Dosarele de participare ale candidaților se vor depune la Aparatul Consiliului 

Superior al Procurorilor, pe adresa - mun. Chișinău,  bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73, 

etajul II, bir.17, în zilele lucrătoare, în intervalul orelor 09.00 - 12.00 și 13.00 - 17.00. 

(Telefoane de contact: 022-828501, 069999253, 069999476). 

 
Notă:  

 

➢ Despre posibilele modificări cu privire la data și modalitatea de organizare a Adunării 

Generale corpul de procurori va fi anunțat suplimentar.  

 

Președintele Comisiei de  

organizare a alegerilor                              /semnat/                            Irina VÎRLAN 


