
A N U N Ț 

 

 Consiliul Superior al Procurorilor anunță concurs pentru selectarea 

candidatului la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție (concurs 

inițiat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-25/2022 din  

04.02.2022). 

 

➢ Condițiile de bază pe care trebuie să le întrunească persoana pentru a 

candida la funcția de procuror-șef al procuraturii specializate: 

a) are o experiență profesională de cel puțin 10 ani în domeniul dreptului, 

obținută în jurisdicția Republicii Moldova sau jurisdicții străine, inclusiv în 

organizații internaționale, dintre care cel puțin 4 ani în funcția de judecător, procuror, 

avocat sau ofițer de urmărire penală; 

b) îndeplinește condițiile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a)–d), f), g) și h) din 

Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură; 

c) are calități manageriale; 

d) în ultimii 3 ani până la anunțarea concursului nu a fost membru și/sau nu a 

desfășurat activități cu caracter politic în cadrul unui partid politic sau al unei 

organizații social-politice; 

e) în ultimele 6 luni nu a deținut calitatea de membru al Consiliului Superior al 

Procurorilor; 

f) în privința sa nu există suspiciuni rezonabile privind comiterea actelor de 

corupție, a actelor conexe acestora sau a faptelor coruptibile în sensul Legii 

integrității nr. 82/2017. 

 

➢ Dosarul de participare la concurs va conține: 

a) cererea de participare la concurs; 

b) curriculum vitae; 

c) copia diplomei de studii; 

d) cazierul judiciar; 

e) certificatul medical privind starea sănătății sau, după caz, declarație pe propria 

răspundere.  

Notă: Certificatul medical trebuie prezentat până la interviul de la etapa 

preselecției sub sancțiunea neadmiterii la interviu; 

f) declaraţia de avere şi interese personale pentru ultimii doi ani; 

g) scrisoarea de motivare; 

h) conceptul de management și dezvoltare instituțională. 

i) declarația pe propria răspundere (conform Anexei nr.1 la Regulamentul privind 

modul de organizare și desfășurare a concursului public privind selectarea candidatului 

la funcția de procuror-șef al procuraturii specializate (Procuratura Anticorupție și 

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale)). 

 



2 

➢ Repere organizatorice: 

Persoana care candidează la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție vor 

depune dosarul de participare la concurs personal sau prin poșta, la Aparatul 

Consiliului Superior al Procurorilor (adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.73) sau 

prin e-mail, la adresa electronică - aparat@csp.md. 

 

➢ Metodologia privind desfășurarea concursului este stabilită în 

Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului public 

privind selectarea candidatului la funcția de procuror-șef al procuraturii specializate 

(Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității 

Organizate şi Cauze Speciale), care poate fi accesat pe pagina web - www.csp.md, 

directoriul Acte normative. 

 

➢ Repere temporale: 

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs este de 25 februarie 2022, 

inclusiv (ora 1700). 

 

➢ Repere de contact: 

❖ adresa poștală: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.73, sediul Consiliului Superior 

al Procurorilor; 

❖ e-mail: aparat@csp.md; 

❖ numere de contact: 022-828-501; 061117136. 
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