
 

 

mun.Chișinău, 18 februarie 2022 

 

A N U N Ț 

 

1. Prin Hotărârea nr.1-42/2022 din 18 februarie 2022 Consiliul Superior al 

Procurorilor a decis anularea concursurilor demarate prin Hotărârea nr.1-

120/2021 din 30.09.2021 cu privire la anunțarea concursurilor pentru suplinirea unor 

funcții vacante de procuror. 

 

2. Totodată, prin dispozitivul aceleiași hotărâri, Consiliul a anunțat următoarele 

concursuri între procurorii ce se vor înscrie până la data de 04.03.2022, inclusiv,   
în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista procurorilor care 

solicită numirea în funcția de procuror-șef sau de adjunct al procurorului-șef, pentru 

suplinirea următoarelor funcții vacante: 

- adjunct al procurorului-şef al Procuraturii municipiului Chișinău (3 funcții);  

- adjunct al procurorului-şef al Procuraturii municipiului Chișinău, şef adjunct 

al Oficiului reprezentare a învinuirii în instanța de judecată (1 funcție);  

- adjunct al procurorului-şef al Procuraturii municipiului Chișinău, şef al 

Oficiului Buiucani (1 funcție);  

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef-adjunct 

al Oficiului Buiucani (1 funcție); 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef-adjunct 

al Oficiului Rîșcani (1 funcție); 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef-adjunct 

al Oficiului Botanica (1 funcție); 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef-adjunct 

al Oficiului Centru (1 funcție); 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef-adjunct 

al Oficiului Ciocana (1 funcție); 

- procuror – șef al Procuraturii municipiului Bender; 

- procuror – șef al Procuraturii raionului Anenii Noi; 

- procuror – șef al Procuraturii raionului Călărași; 

- procuror – șef al Procuraturii raionului Sîngerei; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, Oficiul Principal; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, Oficiul Comrat; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-

Lunga; 
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- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, Oficiul 

Vulcănești;  

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Anenii Noi; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Basarabeasca; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Briceni; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Cahul; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Cantemir; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Călărași; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Hîncești. 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Rezina; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Ungheni. 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Taraclia; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Telenești; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Sîngerei. 

 

3. Procurorii vor expedia până la data de 04.03.2022, ora 1700, pe adresa 

electronică - aparat@csp.md, cerere sau, după caz, cereri, prin care vor solicita 

aprecierea de către Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, cu indicarea 

concretă a funcției pentru care candidează.  
 

 

Repere 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 
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