CONSILIUL SUPERIOR AL
PROCURORILOR

THE SUPERIOR COUNCIL
OF PROSECUTORS

mun. Chişinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73
tel.022-828501 e-mail:aparat@csp.md

Chisinau city,
73, Ștefan cel Mare și Sfânt
tel.022-828501 e-mail:aparat@csp.md

mun.Chișinău, 12 septembrie 2022
ANUNȚ
1. Consiliul Superior al Procurorilor, în temeiul Hotărârii nr.1-179/2022 din 09.09.
2022, anunță următoarele concursuri între candidații la funcția de procuror în
temeiul vechimii în muncă (alin.(3) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură - cu
5 ani vechime de muncă), înscriși la data de 09.09.2022 în Registrul candidaților pentru
suplinirea funcțiilor vacante, Lista candidaților la funcțiile vacante de procuror, secțiunea
a II-a (Candidații la funcţia de procuror în temeiul vechimii de muncă (5 ani)) pentru
următoarele funcții vacante:
- procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-Lunga (1 funcție);
- procuror în Procuratura raionului Anenii Noi (1 funcție);
- procuror în Procuratura raionului Taraclia (1 funcție);
- procuror în Procuratura raionului Ungheni (1 funcție).
2. Candidații vor expedia cererile de intenție de a participa în concursurile
nominalizate 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 30.09.2022, inclusiv (modelul Cererii este prezentat în atașament).
Notă: Pentru concursurile de numire pe post a candidaților la funcția de procuror
sunt incidente prevederile capitolului 8 lit.a) „concursul pentru numirea pe post” din
Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, care stabilesc, în ordine consecutivă,
regulile generale aferente desfășurării procedurii de anunțare a concursurilor, de selectare
a candidaților și numire pe post.
Se notează că din numărul total (41) de candidați la funcția de procuror cu 5 ani
vechime de muncă, 38 au fost supuși procedurii de evaluare în cadrul Colegiului
pentru selecția şi cariera procurorilor, aceștia fiind înscriși în Registru în ordinea
numerică, în conformitate cu aprecierile făcute de către Colegiu.
Respectiv, Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor vor fi remise doar
dosarele candidaților care vor aplica la concursul anunțat pe 09.09.2022, manifestând
intenția de a fi evaluați (inclusiv cei care doresc să fie evaluați în mod repetat).
După publicarea pe pagina web a modificărilor cu privire la ordinea numerică în
Registre în compartimentele de referință, Aparatul Consiliului va anunța toți candidații
care au aplicat la concurs despre data și locul convocării într-o ședință specială, în vederea
alegerii funcțiilor vacante1.
Date de contact:
mun.Chişinău, bd.Stefan cel Mare si Sfânt, 73, biroul 17, tel.022828501, email: aparat @csp.md.
Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor

Pct. 8.17 din Regulamnetul CSP - ,,Candidatul la funcția de procuror este obligat să-și exprime opțiunea
pentru toate funcțiile vacante anunțate la concurs. …”
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MODEL

Consiliului Superior al Procurorilor

CERERE

Subsemnatul(a) __________________, candidat la funcţia de procuror, în baza
vechimii în muncă de 5 ani, înscris(ă) în Registrul candidaților pentru suplinirea
funcțiilor vacante, Lista candidaților la funcțiile vacante de procuror, secțiunea a IIa, manifest intenția de a fi înscris(ă) la concursul anunţat prin Hotărârea Consiliului
Superior al Procurorilor nr.1-179/2022 din 09.09.2022, cu dreptul de a fi evaluat de
către Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor (opțional).

_________________________
semnatura

data _____________

nr. de telefon____________________
e-mail__________________________

