
   

A  N  U  N  Ț 

în atenția persoanelor care intenționează să candideze la funcția de procuror în 

temeiul vechimii în muncă 

 

 

Potrivit pct.2., 5 şi 9 din Regulamentul privind modul de organizare şi 

desfăşurare a examenului pentru persoanele care candidează la funcţia de 

judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei nr.1/1 din 31.01.2017, persoanele care nu 

au absolvit cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător sau 

de procuror din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei şi au vechimea în muncă 

prevăzută la alin.(2), art.6 din Legea cu privire la statutul judecătorului şi alin.(3), 

art.20 din Legea cu privire la Procuratură pot candida la funcţia de judecător sau de 

procuror cu condiţia susţinerii unui examen în faţa Comisiei de absolvire a 

Institutului Naţional al Justiţiei.  

Examenul pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de 

procuror în temeiul vechimii în muncă se organizează de Institut și se desfășoară 

concomitent cu examenul de absolvire a cursurilor de formare iniţială de către 

audienții Institutului, care-l susțin în fața aceleiași Comisii pentru examenele de 

absolvire.  

Solicitanții urmează să adreseze cereri către Consiliul Superior al 

Procurorilor privind remiterea materialelor pentru susţinerea examenului în fața 

Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei până la 

data de 1 august a anului calendaristic. În baza hotărârii respective emise de către 

CSP solicitanții pot participa doar în sesiunea următoare a examenului în temeiul 

vechimii în muncă (februarie-aprilie a anului următor). 

În contextul expus, Consiliul Superior al Procurorilor anunţă data de 1 august 

2019 - termenul limită de depunere a cererilor de către candidaţii la funcţiile 

vacante de procuror în temeiul vechimii în muncă.  
Cererile se depun la sediul Consiliului Superior al Procurorilor (mun.Chișinău, 

bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 73, bir.17, tel.0(22)-828-501, în zilele lucrătoare, în 

intervalul orelor 08
00

-12
00

 și 13
00

-17
00

).  
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