
3 martie 2022  

ANUNȚ 

 

1. La data de 4 și 7 februarie 2022 Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei 

publice în Consiliul Superior al Procurorilor (în continuare - Comisia de 

concurs, la forma gramaticală corespunzătoare) a anunţat concursuri pentru 

suplinirea următoarelor funcţii publice vacante din cadrul Aparatului Consiliului 

Superior al Procurorilor:  

 

− Specialist principal al Secției logistică și achiziții publice (1 unitate);  

− Specialist principal al Serviciului resurse umane (1 unitate);  

− Specialist principal al Serviciului protocol, relații internaționale și cu 

publicul (1 unitate). 
 

2. Urmare a examinării dosarelor, se prezintă infra lista candidatilor admişi în 

concurs:    

 

N/o Numele, prenumele 

Specialist  principal 

Secția logistică și achiziții publice  

din cadrul Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor   

1. Braga-Mîță Natalia   

2. Ardeleanu Liliana 

Specialist  principal 

Serviciul resurse umane  

din cadrul Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor   

1. Ciorba Dumitru   

2. Damaschin Nadejda 

3. Canțîr Serafima  

4. Balica Dorin 

5. Turceac Ana-Maria 

6. Zagoreț Oxana 

7. Caraman Svetlana 

 Barbărasă Nina 

 

Specialist  principal 

Serviciul protocol, relații internaționale și cu publicul  

din cadrul Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor    
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1. Zbancă Alina   

2. Mogîldea Marina   

3. Todos Alexandru  

4. Turceac Ana-Maria 

 
 
3. Precizări privind organizarea şi desfăşurarea probei scrise:  

Proba scrisă pentru candidaţii admiși la concurs se va desfăşura în zilele de 14 

și 15 martie 2022  (14.03.2022, ora 1400- pentru candidații la funcția de specialist 

principal al Serviciului resurse umane, 15.03.2022, ora 1000- pentru candidații la 

funcțiile de specialist principal al Secției logistică și achiziții publice și al Serviciului 

protocol, relații internaționale și cu publicul), în incinta Consiliului Superior al 

Procurorilor, pe adresa - mun.Chişinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.73, et.II, sala 

de şedinţe.  

 

➢ Notă:    -   candidații trebuie să dispună de kitul personal de protecție (măști  

                 sanitare și mănuși); 

- la proba de interviu vor fi admişi doar candidaţii care vor 

promova proba scrisă.  

 

Pentru informaţii suplimentare în perioada desfăşurării concursului ne puteţi 
contacta la numărul de telefon: 022-828-501 / 069999253 ( Aparatul CSP).  

 

 

Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei                                                                                  

publice în Consiliul Superior al Procurorilor 

 

  
  

 


