LISTA
candidaţilor admişi la concurs pentru suplinirea funcţiilor publice
de consultant al procurorului în Procuratura municipiului Chişinău
și procuratura raionului Hîncești

1.
2.
3.
4.
5.

Gherman Ana
Grădinaru Marina
Bîzu Dorin
Andriuța Daniela
Zamurca Dan

6.
7.
8.
9.

Hîncu Diana
Sîrbu Nicolae
Svistal Tatiana
Mahnoveț Olesea

Proba scrisă a examenului se va desfăşura pe data de 1 decembrie 2017, ora 9:00,
în incinta Procuraturii Generale (mun. Chişinău, str.Bănulescu Bodoni, 26).
Conform pct.16 din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice în Procuratură
nr.41/28 din 04.09.2017, Comisia de concurs prelungește termenul de depunerea documentelor, până
la 08.12.2017, pentru următoarele funcții publice de consultant al procurorului:

-

Procuratura de circumscripţie Bălţi
Procuratura de circumscripţie Cahul
Procuratura municipiului Bălţi
Procuratura municipiului Bender
Procuratura raionului Anenii Noi
Procuratura raionului Cahul
Procuratura raionului Străşeni
Procuratura raionului Ungheni

Comisia de concurs

- 1 consultant
- 1 consultant
- 4 consultanţi
- 1 consultant
- 1 consultant
- 1 consultanţi
- 1 consultanţi
- 2 consultanți

TEMATICA
pentru concursul la ocuparea funcţiei de consultant al procurorului
1. Constituţia Republicii Moldova
2. Convenţia europeană pentru drepturile omului
3. Legea cu privire la procuratură
4. Legea cu privire la petiţionare
5. Legea privind accesul la informaţie
6. Legea privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice
7. Organele de urmărire penală şi competenţa lor
8. Competenţa procurorului la urmărirea penală
9. Consultantul procurorului, drepturile şi obligaţiile lui
10. Instanţele judecătoreşti şi competenţa lor
11. Participanţii în procesul penal
12. Măsurile procesuale de constrângere
13. Partea apărării
14. Procedura în cauzele privind minorii (specificul competenţei)
15. Procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi art.3641 din Codul de Procedură Penală
16. Controlul judiciar a actelor şi acţiunilor procurorului în cadrul urmăririi penale
17. Subiectul infracţiunii.
18. Clasificarea infracţiunilor
19. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei
20. Participanţii la infracţiune
21. Liberarea de răspundere penală
22. Categoriile pedepselor penale
23. Atribuţiile procurorului în procesul civil
24. Noţiunea de contravenţie
25. Atribuţiile procurorului în procesul contravenţional
26. Autorităţile competente să soluţioneze cauzele contravenţionale
27. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

