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.Chisinău, 20 mai 2019
ANUNT
1. În scopul încadrării candidaţilor la funcţia de procuror în temeiul
vechimii în muncă, care au promovat examenul în cadrul Institutului Naţional
al Justiţiei în anul 2019, în funcţiile vacante de procuror, Aparatul Consiliului
Superior al Procurorilor iniţiază procedurile ce preced înscrierea în Registrul
candidaţilor la funcţia de procuror în procuratură, reglementate de Legea
nr.3/2016 cu privire la Procuratură si Regulamentul Consiliului Superior al
Procurorilor, aprobat prin Hotărârea CSP nr.12-225/16 din 14.9.2016.
În această ordine de idei, Aparatul CSP anunţă recepţionarea dosarelor
candidaţilor la funcţia de procuror în temeiul vechimii în muncă, care au promovat
examenul în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei în anul 2019 și care întrunesc
condiţiile prevăzute de art.20 alin.(1) si (2) din Legea nr.3/2016 cu privire la
Procuratură.
Dosarele trebuie să conţină setul de documente indicat la art.22 alin.(2) lit.a) f), h) si j) al Legii prenotate.
2. Se stabileşte data de 7 iunie 2019, ora 1700 - termenul-limită pentru
depunerea dosarelor, care trebuie să conţină:
a) cererea de participare la concurs (potrivit modelului atașat);
b) curriculum vitae;
c) copia de pe buletinul de identitate;
d) copia de pe diploma de studii de licenţă în domeniul dreptului;
e) copia de pe diploma de master în domeniul dreptului;
f) certificatul care confirmă susţinerea examenului în faţa Comisiei de absolvire
a INJ ( în original);
g) copia de pe carnetul de muncă, în cazul candidaţilor care au carnet de muncă;
h) cazierul judiciar;
i) declaraţia de avere şi interese personale;
j) o referinţă de la ultimul loc de muncă sau de studii.
3. Până pe data de 7 iunie 2019, ora 1700, absolvenţii vor depune dosarele
personal la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor în zilele lucrătoare, în
intervalul orelor 0800-1200 şi 1300-1700, în incinta Consiliului Superior al Procurorilor,
pe adresa: mun.Chişinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 73, biroul 17, tel.022-828501,
061117136.
Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor

Doamnei Angela Motuzoc,
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

CERERE

Subsemnatul _______________________, domiciliat în mun.Chişinău,
str.________________________, tel.__________, candidat la funcţia de procuror în
temeiul vechimii în muncă (am promovat examenul în cadrul Institutului Naţional al
Justiţiei în anul 2019), solicit acceptarea dosarului de concurs în vederea iniţierii
procedurilor obligatorii ce preced înscrierea în Registrul candidaţilor pentru
suplinirea funcţiilor vacante de procuror.
Anexă:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

cererea de participare la concurs (formă liberă);
curriculum vitae;
copia de pe buletinul de identitate;
copia de pe diploma de studii de licenţă în domeniul dreptului;
copia de pe diploma de master în domeniul dreptului;
certificatul care confirmă susținerea examenului la Comisia de absolvire a
Institutului Naţional al Justiţiei (în original);
copia de pe carnetul de muncă, în cazul candidaţilor care au carnet de muncă;
cazierul judiciar;
declaraţia de avere şi interese personale;
referinţă de la ultimul loc de muncă sau de studii.

_________________2019

_________________
Telefon__________

