
8 septembrie 2020 

A N U N Ț 

 

Candidații la funcția de procuror (conform listei anexate), urmează să se prezinte, 

pentru a fi supuși procedurii de evaluare, la ședința Colegiului pentru selecția și cariera 

procurorilor. 

Ședința va avea loc pe data de 18.09.2020, cu începere de la ora 0900, în sediul 

Consiliului Superior al Procurorilor (mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 73, etajul 

2, sala de ședințe).  

 

Urmărind scopul asigurării unui proces eficient, optim și continuu de evaluare, se 

aduc la cunoștință unele aspecte importante ale procesului de organizare și desfășurare 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 ședinței Colegiului va fi publicată pe pagina web oficială a 

Consiliului Superior al Procurorilor – www.csp.md, directoriul – Colegiul pentru selecția 

și cariera procurorilor, subdirectoriul – Ședințe .  

3. Candidatul urmează să depună la Aparatul Consiliului (mun.Chișinău, bd. Ștefan 

cel Mare și Sfânt, 73, etajul 2, biroul 34, tel. 022 828 513, poșta electronică 

sectie.contencios@csp.md), cu cel puțin 3 zile până la data ședinței, un set de acte 

necesare pentru evaluare și anume:  

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 învăţământ superior acreditate;  

- implicarea 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;  
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- 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 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. 

3.2. 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. 

3.3. Modele de documente de serviciu întocmite de către titular în limba străină 

(rusă, engleză, franceză, germană), pe care pretinde că o cunoaște (dacă sunt). 

3.4. Scrisoare de motivare. 

3.5. Raport 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 calitatea de membru în Consiliul Științific Consultativ de pe lângă 

CSJ; 

- membru în cadrul instruirilor organizate pentru categoriile profesionale din sfera 

publică sau în cadrul proiectelor ce vizează implementarea politicii naţionale şi 

internaţionale a statului în materie penală (domeniile de competenţă ale Procuraturii);  

- membru în cadrul grupurilor de lucru pentru ajustarea legislației;  

- reprezentarea procuraturii la organizații/asociații internaționale; 

- implicarea în calitate de membru în organele de autoadministrare a procurorilor 

sau în asociația procurorilor. 

 

Notă: Candidații se vor prezenta în ordinea stabilită în agenda ședinței, cu 

respectarea tuturor măsurilor de prevenire, control şi combatere a infecţiei cu 

COVID-19 (păstrarea distanței sociale, purtarea măștii și a mănușilor, etc.). 

 

Lista nominală a candidaților: 

 

1. BARBĂSCUMPĂ Vadim 

2. CEBAN Oleg 

3. CEBOTARI Olesea 

4. CUCIUC Victor 

5. DOLGHII Igor  

6. EȘAN Alexei 

7. HEGHEA Victor 

8. ILUȘCA Serghei 

9. MELNIC Iurii 

10. MUNTEANU Ion 

11. ROMANDAȘ Vitalie 

12. TACU Aliona 

13. URSU Vasili

 


