LISTA
candidaţilor adm işi la concurs
pentru suplinirea funcţiilor publice de consultant al procurorului
în Procuratura A nticorupţie (Oficiul Sud) şi Procuraturile raioanelor
Ialoveni, Rîşcani, Soroca, Străşeni, Ştefan V odă
Proba scrisă a examenului se va desfăşura în incinta Procuraturii Generale,
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel M are si Sfânt, 73, în ziua de 14 august 2020, ora
09.00. л
In contextul stării de urgenţă în sănătate publică, candidaţii, echipaţi cu
mască de protecţie şi mănuşi, se vor prezenta după cum urmează:

1. D avid Tatiana
2. M atchin Fiodor
3. C olţeniuc Cristina
4. Levco V ladim ir
5. Pîntea Ana
6. Turcan D oina
7. Costin A liona
8. Ivanov Inga
9. C hiroşca A na
10. N icoară V ioleta
11. Tălm ăci A lexandru
12. Bunescu A na
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Comisia de concurs

TEMATICA
pentru concursul la ocuparea funcţiei de consultant al procurorului
1. C onstituţia R epublicii M oldova
2. C onvenţia pentru apărarea drepturilor om ului şi a libertăţilor fundam entale
3. L egea cu privire la Procuratură
4. Codul adm inistrativ
5. L egea privind accesul la inform aţie
6. Legea privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice
7. O rganele de urm ărire penală şi com petenţa lor
8. C om petenţa procurorului la urm ărirea penală
9. Consultantul procurorului, drepturile şi obligaţiile lui
10. Instanţele judecătoreşti şi com petenţa lor
11. Participanţii în procesul penal
12. M ăsurile procesuale de constrângere
13. Partea apărării
14. Procedura în cauzele privind m inorii (specificul com petenţei)
15. Procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi art. 3 6 4 1 din Codul de
Procedură Penală
16. Controlul ju d iciar a actelor şi acţiunilor procurorului în cadrul urm ăririi penale
17. Subiectul infracţiunii.
18. C lasificarea infracţiunilor
19. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei
20. Participanţii la infracţiune
21. Liberarea de răspundere penală
22. C ategoriile pedepselor penale
23. A tribuţiile procurorului în procesul civil
24. N oţiunea de contravenţie
25. A tribuţiile procurorului în procesul contravenţional
26. A utorităţile com petente să soluţioneze cauzele contravenţionale
27. L egea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

