mun. Chișinău

12.10.2018
A N U N Ț

Prin Hotărârile Consiliului Superior al Procurorilor nr. 12-137/18 din
27.09.2018 și nr. 12-147/18 din 11.10.2018 a fost anunțat concurs la mai multe
funcții vacante de procuror, inclusiv, procuror-șef.
Dat fiind faptul, că concursul a fost anunțat pentru mai multe funcții, de
diferite nivele, urmărind scopul asigurării unui proces eficient, optim și continuu
de evaluare, se aduc la cunoștință unele aspecte importante ale procesului de
organizare și desfățurare a ședințelor Colegiului pentru selecția și cariera
procurorilor:
1. Evaluarea candidaților va fi efectuată conform prevederilor Regulamentului
cu privire la Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor şi
procedura de selecţie şi carieră a procurorilor, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-14/17 din 23.02.2017 ;
2. Ordinea de zi a ședințelor Colegiului va fi publicată pe pagina web a
procuraturii, precum și în mapa Colegiului din rețeaua ACCES.
3. Având în vizor funcția pentru care optează, candidatul urmează să depună în
secretariatul ad-hoc al Colegiului ( d-na Tatiana Filimon, tel. 069 999 046),
cu cel puțin 2 zile pănă la data ședinței Colegiului, un set de acte necesare
pentru evaluare, după cum urmează :
3.1. CV-ul, în care urmează sa se indice : - Vechimea în funcţia de
procuror sau în alte funcții prevăzute la art.20 al Legii cu privire la
Procuratură – judecător în instanţele judecătoreşti naţionale sau
internaţionale, de ofiţer de urmărire penală, de avocat, de Avocat al
Poporului, de consultant al procurorului, de asistent judiciar în
instanţa de judecată, funcţiile de specialitate juridică din aparatul
Curţii Constituţionale, al Consiliului Superior al Procurorilor, al
Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Justiţiei, al
Ministerului Afacerilor Interne, al Centrului Naţional Anticorupţie, al
Serviciului Vamal, funcţia de profesor titular de drept în instituţiile de
învăţămînt superior acreditate); - Implicarea procurorului în activități,
altele decât cele de serviciu, menite să contribuie la fortificarea
Procuraturii sau îmbunătățirii imaginii ei. De menționat, că în CV vor
fi indicate doar date cu caracter general, detaliile la acest subiect fiind
incluse în raportul motivat indicat mai jos; - Activitatea didactică şi
științifică (activități academice relevante pentru funcția de procuror;
durata exercitării activității didactice și științifice, numărul și
calitatea publicațiilor scrise de către candidat și relevanța
publicațiilor pentru activitatea procuraturii); - Cunoașterea limbilor

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

străine: engleza, franceza, germana, rusa, cu indicarea nivelului
(intermediar sau foarte bun), capacitatea întocmirii documentelor
procesuale (doar pentru limba rusă). De menționat, că cunoașterea
limbii străine la nivel de începător nu este relevant pentru evaluare ;
Raportul scris privind implicarea în activități altele decât cele de
serviciu, menite să contribuie la fortificarea Procuraturii sau
îmbunătățirii imaginii ei, urmând a fi indicate : - grupuri de lucru în
domeniile ce țin de activitatea procuraturii; - participarea în calitate de
formator, inclusiv în cadrul instruirii organizate la INJ; - reprezentarea
procuraturii la organizații/asociații internaționale; - implicarea în calitate
de membru în organele de autoadministrare a procurorilor sau în
asociația procurorilor;
Confirmări a activității didactice și științifice : - certificate de la
instituția de învățământ acredidată, cu profil juridic; - publicațiile
științifice, fotocopia paginelor revistelor unde au fost publicate lucrările
științifice, cu condiția că aceste reviste sun acreditate (de tip A, B sau
C), confirmare de la redactorul-șef al revistei dacă lucrarea este în curs
de publicare, culegeri ale materialelor manifestațiilor științifice,
monografii;
Modele de documente de serviciu întocmite de către titular în limba
străină ( rusă, engleză, franceză, germană ), pe care pretinde că o
cunoaște ( dacă sunt );
Conceptul referitor la exercitarea atribuțiilor de conducere (pentru
candidații la funcții de conducere). Conceptul va fi anexat pe suport de
hârtie, într-un singur exemplar, precum și plasat în format electronic ( în
același termen), pe adresele electronice ale membrilor Colegiului
(indicate pe pagina web a procuraturii, www.procuratura.md, link-ul
Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, directoriul Membrii).
Conceptul nu v-a conține mai mult de 4 file, de format A4, cu mărimea
14, fiind expuse tezant aspectele principale referitoare la fortificarea
atribuțiilor de conducere și asigurarea eficienței funcției la care se aspiră,
prin indicarea obiectivelor și acțiunilor propuse, precum și impactul
activităților similare în funcțiile deținute anterior.
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