
 

 

mun.Chișinău, 18 februarie 2022 

 

A N U N Ț 

 

1. În temeiul Hotărârii nr.1-30/2022 din 10 februarie 2022 Consiliul Superior al 

Procurorilor a anunțat mai multe concursuri între candidații la funcția de 

procuror din rândul absolvenților Institutului Național al Justiției, înscriși la data 

de 10.02.2022 în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista 

candidaților la funcțiile vacante de procuror.  

 

2. Se anexează, pentru vizualizare Lista1 candidaților din rândul absolvenților 

INJ care și-au manifestat intenția de a participa la concursurile respective:  

  
Nr. Numele, prenumele 

candidatului 

(promoția) 

Promoția 

anului 

Adnotări 

1 Ilco Vadim  2020 A aplicat la concurs 

2 Sîrbu Maria 2020 A aplicat la concurs 

3 
Țîgău Eugeniu  

 

2020 

 

A aplicat la concurs și a manifestat intenția 

de a fi reevaluat în cadrul CSCP 

4 Toacă Tatiana  2020 A aplicat la concurs 

5 Zanovei Vladimir 2020 A aplicat la concurs 

6 Botezatu Artur 2020 A aplicat la concurs 

7 
Țaca Cezar  

 

2020 

 

A aplicat la concurs și a manifestat intenția 

de a fi reevaluat în cadrul CSCP 

8 
Șchiopu Gheorghe 

  

2020 A aplicat la concurs și a manifestat intenția 

de a fi reevaluat în cadrul CSCP 

9 
Muntean Iulia 

 

2020 

 

A aplicat la concurs și a manifestat intenția 

de a fi reevaluat în cadrul CSCP 

10 
Procopciuc Radu 

 

2020 A aplicat la concurs și a manifestat intenția 

de a fi reevaluat în cadrul CSCP 

11 
Gherman Ana 

 

2020 

 

A aplicat la concurs și a manifestat intenția 

de a fi reevaluată în cadrul CSCP 

12 Micleușanu Constantin 
2020 A aplicat la concurs   

 

                                      
1 Notă : În cazul în care vreun candidat nu se regăsește în lista afișată, dar a transmis o cerere de 

intenție pe poșta electronică, este îndemnată să contacteze persoanele responsabile din cadrul 

Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor și să notifice în acest sens.  

 

CONSILIUL SUPERIOR AL 

PROCURORILOR 

 

        

 

THE SUPERIOR COUNCIL  

OF PROSECUTORS 

 
  

                  mun. Chişinău,                                                                           Chisinau city, 

    bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73                                                  73, Ștefan cel Mare și Sfânt  

tel.022-828501 e-mail:aparat@csp.md                                      tel.022-828501 e-mail:aparat@csp.md 

 

 



 

 

13 
David Laria 

 

2020 A aplicat la concurs și a manifestat intenția 

de a fi reevaluată în cadrul CSCP 

14 
Cojocari Sergiu 

 

2019 A aplicat la concurs   

15 
Oboroceanu Nicolae 

 

2021 A aplicat la concurs și 
a manifestat intenția de a fi evaluat  în cadrul 

CSCP 

16 
Gherman Serghei 

 

2021 

 

A aplicat la concurs și 
  a manifestat intenția de a fi evaluat  în cadrul 

CSCP 

17 
Cimbir Victor 

 

2021 A aplicat la concurs și 
 a manifestat intenția de a fi evaluat  în cadrul 

CSCP 

18 
Mangîr Stanislav 

 

2021 A aplicat la concurs și 
a manifestat intenția de a fi evaluat  în cadrul 

CSCP 

19 
Mîțu Gheorghe 

 

2021 

 

A aplicat la concurs și 
a manifestat intenția de a fi evaluat  în cadrul 

CSCP 

20 
Moraru Dorin 

 

2021 A aplicat la concurs și 
a manifestat intenția de a fi evaluat  în cadrul 

CSCP 

 

3. Aparatul Consiliului anunță că a inițiat procedura de actualizare a 

informațiilor din dosarele de concurs, prin remiterea demersurilor corespunzătoare 

instituțiilor de resort (ANI, CNA și SIS).  

 
4. Candidații nominalizați supra au obligația de a actualiza informația cu 

privire la certificatul medical (în cazul expirării termenului de doi ani de la emiterea 

acestui) și cazierul judiciar, cu prezentarea acestora la Aparatul Consiliului.    

 

Date de contact:  

Consiliului Superior al Procurorilor; mun.Chişinău, bd.Stefan cel Mare si Sfânt, 73, biroul 17, 

tel.022828501, 061117136; email: aparat @csp.md. 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 


