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05 martie 2018
ANUNŢ
1. Consiliul

Superior al Procurorilor, acționând în baza prevederilor
Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat
prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11.03.2009 şi
Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice în Consiliul Superior al
Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-167/17 din 30.11.2017, la data de
02.02.2018 a anunţat concurs pentru următoarele funcţii publice vacante din cadrul
Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor:
- Şef adjunct al Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor (1 unitate)
- Şef al Secţiei contencios din cadrul Direcţiei legislaţie, documentare şi
contencios (1 unitate)
- Şef al Serviciului relaţii internaţionale şi cu publicul (1 unitate)
- Şef al Secţiei logistică şi achiziţii publice din cadrul Direcţiei finanţe şi
logistică(1 unitate)
- Specialist principal în cadrul Secției contencios din cadrul Direcției
legislație, documentare și contencios (1 unitate)
- Specialist principal în cadrul Secţiei finanțe și contabilitate din cadrul
Direcţiei finanțe și logistică (1 unitate)
2. În urma examinării dosarelor prezentate de către candidaţii la concurs s-a

aprobat LISTA persoanelor admise la prima etapă a concursului pentru ocuparea
funcţiilor publice, proba scrisă:
Nr./ord

Numele, prenumele

Funcția la care se candidează

1.

Demian Elena

2.

Baranovschi Tatiana

3.
4.

Roșca Eugeniu
Vlad Marius

5.

Cernopolc Olga

Şef al Secţiei logistică şi achiziţii publice din cadrul
Direcţiei finanţe şi logistică
Şef al Secţiei contencios din cadrul Direcţiei
legislaţie, documentare şi contencios
Şef al Serviciului relaţii internaţionale şi cu publicul
a)
Şef al Serviciului relaţii internaţionale şi cu
publicul
b)
Specialist principal în cadrul Secției contencios
din cadrul Direcției legislație, documentare și
contencios
Specialist principal în cadrul Secţiei finanțe și
contabilitate din cadrul Direcţiei finanțe și logistică

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea concursului:
3. Proba scrisă se va desfăşura în incinta Procuraturii Generale, pe adresa:

mun.Chişinău, str.Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 26, pe data de:
 13.03.2018, ora 1000 - pentru candidații la funcțiile publice de conducere;
 14.03.2018, ora 1000 - pentru candidații la funcțiile publice de execuție.
4. Atribuțiile și sarcinile de bază pentru fiecare dintre funcțiile publice vizate de

acest concurs, informaţiile relevante privind condițiile de desfășurare și bibliografia
pentru concurs au fost expuse în anunțul din data de 02.02.2018.
Atenţie:
La interviu vor fi admiși doar candidații la care vor promova proba scrisă.
5. Informaţia cu privire la candidaţii admişi pentru interviu va fi plasată pe pagina

web a Procuraturii Generale, directoriul Consiliului Superior al Procurorilor.
6. Pentru informaţii suplimentare în perioada desfăşurării concursului ne puteţi

contacta la numărul de telefon
0-22-22-69-45; 069600693, sediul Procuraturii
Generale, biroul 61, persoană de contact - Viorica Marcuța.

Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor
publice în Consiliul Superior al Procurorilor

