CONSILIUL SUPERIOR AL
PROCURORILOR

THE SUPERIOR COUNCIL
OF PROSECUTORS

2005, mun. Chişinău,
str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 26
tel: 22-69-45, e-mail: csp@procuratura.md

2005, Chisinau city,
26, Mitropolit Banulescu-Bodoni str.
tel:22-69-45, e-mail: csp@procuratura.md

mun.Chișinău, 4 mai 2018

ANUNȚ
1.
Prin Hotărârea nr.12-72/18 din 4 mai 2018 Consiliul Superior al
Procurorilor a inițiat procedurile ce preced înscrierea în Registrul candidaților
la funcția de procuror în procuratura teritorială, pentru candidații la funcția de
procuror în temeiul vechimii în muncă, care au promovat examenul în cadrul
Institutului Național al Justiției în anul 2018.
2.
În această ordine de idei, Consiliul Superior al Procurorilor anunță
recepționarea dosarelor candidaților la funcția de procuror în temeiul vechimii în
muncă, care au promovat examenul în cadrul Institutului Național al Justiției în
anul 2018 și care întrunesc condițiile prevăzute de art.20 alin.(1) și (2) din Legea
cu privire la Procuratură.
3.
Se stabilește data de 22 mai 2018, ora 17.00 - termenul-limită pentru
depunerea dosarelor, care trebuie să conțină setul de documente indicat la art.22
alin.(2) lit.a) – f), h) și j) al Legii prenotate:
a) cererea de participare la concurs pentru ocuparea funcției de procuror în
procuratura teritorială (formă liberă);
b) curriculum vitae;
c) copia de pe diploma de studii de licență în domeniul dreptului;
d) copia de pe diploma de master în domeniul dreptului;
e) certificatul care confirmă susținerea examenului în fața Comisiei de
absolvire a INJ ( în original);
f) copia de pe carnetul de muncă;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia de avere şi interese personale;
i) o referinţă de la ultimul loc de muncă sau de studii;
j) copia de pe buletinul de identitate (suplimentar).
3. Până pe data de 22.05.2018, ora 17.00, candidații la funcția de procuror
personal vor depune dosarele la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor
(mun.Chișinău, str.Bănulescu-Bodoni, 26, bir.61, tel.0(22)-22-69-45 / 069600693,
în zilele lucrătoare, în intervalul orelor 0800-1200 și 1300-1700.
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