
 

mun.Chișinău, 20 iunie 2022 

 

A N U N Ț 

 

 La data 17.06.2022, Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concursuri1, între 

procurorii ce se vor înscrie până la data de 01.08.2022 în Registrul candidaților 

pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista procurorilor care solicită transferul sau 

promovarea,   

       1. Secțiunea a I-a (Procurori care solicită numirea în funcția de procuror în 

procuratura specializată), pentru suplinirea următoarelor funcții vacante: 

- procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și 

Cauze Speciale (5 funcții); 

- procuror în Procuratura Anticorupție (5 funcții); 

 

2. Secțiunea a II-a (Procurori care solicită transferul), pentru suplinirea 

următoarelor funcții vacante: 

- procuror în Procuratura municipiului Chișinău (2 funcții). 

 

     Respectiv, candidații care doresc să participe la aceste concursuri vor expedia 

cererile de intenție la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, pe adresa 

electronică - aparat@csp.md, sau prin depunere fizică la sediul CSP (la adresa 

indicată infra) până la data de 01.08.2022, inclusiv (modelul Cererii este prezentat 

în atașament). 

  

Notă: Procedurile de promovare sau transfer a procurorilor se desfășoară 

conform art.art.23-25 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură și capitolului 8 

lit. b) din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, care stabilesc, în ordine 

consecutivă, regulile generale aferente desfășurării concursurilor de referință. 
 

Date de contact:  

Consiliul Superior al Procurorilor; mun.Chişinău, bd.Stefan cel Mare și Sfânt, 73, biroul 17, 

tel.022828501, email: aparat @csp.md. 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 

 

 

 
1 Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-115/2022 din 17.06.2022 
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M O D E L 

 

 

 

 

Consiliului Superior al Procurorilor 

 

 

 

CERERE 

 

 

 

      Subsemnatul(a) __________________, procuror în_____________________ 

___________________________________________________________________, 

înscris(ă) în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista 

procurorilor care solicită transferul sau promovarea, solicit înscrierea în calitate de 

candidat pentru promovarea / transferul în funcția vacantă 

de__________________________________________________________________, 

în cadrul concursului anunţat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor   

nr.1-115/2022 din 17.06.2022.  

 

 

                          _________________________ 
semnatura 

 

data  _____________ 

 

 

nr. de telefon____________________ 

 

e-mail__________________________ 

 

 

 


