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ANUNŢ
1. Potrivit dispozitivului Hotărârii nr.12-168/17 din 30.11.2017, Consiliul Superior
al Procurorilor anunță concurs pentru suplinirea următoarelor funcţii vacante în cadrul
Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor:
- şef al Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor (1 unitate);
- şef Secţie finanţe şi contabilitate din cadrul Direcţiei finanţe şi logistică (1
unitate);
- specialist principal în cadrul Secţiei legislaţie şi documentare din cadrul
Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios (1 unitate);
- specialist principal în cadrul Secţiei contencios din cadrul Direcţiei legislaţie,
documentare şi contencios (1 unitate).
2. Conform pct.4 şi 5 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice
în Consiliul Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-167/17 din
30.11.2017, dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care întrunesc următoarele
condiţii de bază :
a) este cetăţean al Republicii Moldova, este domiciliat pe teritoriul ţării, dispune de
capacitate deplină de exerciţiu;
b) nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie;
c) cunoaşte limba română;
d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcţiei;
e) are studii superioare juridice sau de specialitate şi dovedeşte o pregătire teoretică
corespunzătoare;
f) dispune de cunoştinţe de bază în lucrul cu computerul şi bazele de date la nivelul
necesar activităţii.
3. Pentru funcţiile publice anunţate se stabilesc următoarele cerinţe specifice minime:
a) şef al Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor (funcţie de conducere de
nivel superior):
- 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
- studii superioare și cunoştinţe profunde în domeniul de activitate;
- cunoaşterea limbii române și a unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
- abilităţi de utilizare a computerului.

b) şef Secţie finanţe şi contabilitate din cadrul Direcţiei finanţe şi logistică
(funcţie de conducere):
- 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
- studii superioare și cunoştinţe profunde în domeniul de activitate;
- abilităţi de utilizare a computerului;
- cunoaşterea limbii române și unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
c) specialist principal în cadrul Secţiei legislaţie şi documentare din cadrul
Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios (funcţie de execuţie):
- 1 an de experienţă profesională în domeniu;
- abilităţi de utilizare a computerului.
d) specialist principal în cadrul Secţiei contencios din cadrul Direcţiei legislaţie,
documentare şi contencios (funcţie de execuţie):
- 1 an de experienţă profesională în domeniu;
- abilităţi de utilizare a computerului.
4. Candidații vor depune personal dosarul de concurs, care trebuie să conţină:
a) formularul de participare completat, specificat în anexa nr.l la Regulamentul cu
privire la ocuparea funcţiei publice în Consiliul Superior al Procurorilor, aprobat prin
Hotărârea nr.12-167/17 din 30.11.2017 (varianta electronică a Regulamentului poate fi
accesată la adresa www.procuratura.md, directoriul Consiliul Superior al Procurorilor,
rubrica Hotărîri);
b) curriculumul vitae (CV) şi scrisoarea de motivare - în cazul concursului pentru
ocuparea funcţiei publice de conducere de nivel superior;
c) copia buletinului de identitate;
d) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
e) copia carnetului de muncă;
f) certificatul medical (forma 086-2/e);
g) cazierul judiciar;
h) documentele care atestă prestarea voluntariatului - în cazul în care candidatul
consideră necesar.
i) alte acte relevante considerate ca atare de candidat.
5. Documentele se depun în incinta Procuraturii Generale pe adresa: mun.
Chişinău, str.Mitropolit Bănulescu – Bodoni, 26, biroul 71. tel.022-22-65-60
(secretariatul ad-hoc al CSP), în termen de până la 26.12.2017 inclusiv.
Secretariatul ad-hoc al
Consiliului Superior al Procurorilor

