
PREZIDIUL  

ACADEMIEI DE 

ŞTIINŢE 

A MOLDOVEI 

 

PRESIDIUM  

OF THE ACADEMY  

OF SCIENCES  

OF MOLDOVA 
 

 

HOTĂRÂRE 
 

 

12 april ie  2022 

 

 
                                 Nr. 32 

mun. Chişinău 

 

 

Cu privire la aprobarea  

modificărilor și completărilor la Regulamentul  

privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a candidatului  

la funcţia de membru al Consiliului Superior al Procurorilor 

din rândul societăţii civile 

 

În temeiul art.71 lit. h) al Codului cu privire la știință și inovare nr. 259 din 15.07 2004 

(republicat), Legii nr. 3 din 25.02.2016 Cu privire la Procuratură, Legii nr. 26 din 10.03.2022 

Privind unele măsuri aferente selectării candidaţilor la funcţia de membru în organele de 

autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei 

HOTĂRĂŞTE: 

1) Se aprobă modificările și completările la Regulamentul privind modul de organizare şi 

desfăşurare a concursului de selectare a candidatului la funcţia de membru al Consiliului 

Superior al Procurorilor din rândul societăţii civile, desemnat de către Academia de Științe a 

Moldovei (conform anexei). 

2) Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărâri revine dnei doctor habilitat Liliana 

Condraticova, secretar științific al AȘM. 

 

 

 

Președinte interimar al AȘM 

membru corespondent                                                                     Svetlana COJOCARU 

 

Secretar științific general, 

doctor habilitat                                                                                 Liliana CONDRATICOVA 

 

 

 

 



Anexa  

la Hotărârea Prezidiului AȘM  

nr. 32 din 12.04.2022 

 

 

Modificările și completările la Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare  

a concursului de selectare a candidatului 

la funcţia de membru al Consiliului Superior al Procurorilor 

din rândul societăţii civile 

 

Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a 

candidatului la funcţia de membru al Consiliului Superior al Procurorilordin rândul societăţii 

civile, aprobat prin Hotărârea Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei nr. 422 din 21 

decembrie 2021, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. La punctul 1, după cuvintele „asigurarea selectării” se completează cu cuvintele „și 

alegerii”. 

2. La punctul 2. după sintagma „Legea nr. 3 din 25.02.2016 Cu privire la Procuratură” se 

completează cu sintagma „Legea nr. 26 din 10.03.2022 Privind unele măsuri aferente 

selectării candidaţilor la funcţia de membru în organele de autoadministrare ale 

judecătorilor şi procurorilor”  

3. la punctul 4 sintagma „cu cel puţin 5 zile” se substituie cu sintagma „cu cel puţin 10 

zile”. 

4. la punctul 8 se completează cu o literă nouă cu următorul conținut: 

„g) are vârsta de cel mult 65 de ani.”. 

 

5. Punctul 10. se completează cu o literă nouă cu următorul conținut: 

„f
1
) certificat de la locul de muncă cu indicarea funcției deținute;” 

6. Puncul 16. se completează cu o literă nouă cu următorul conținut: 

„b
1
) prezintă informația Comisiei de evaluare referitor la candidații înregistrați în scopul inițierii 

procedurii de evaluare care cuprinde: 

- numele, prenumele, IDNP-ul candidatului; 

- funcţia deţinută la momentul depunerii cererii; 

- funcţia pentru care se candidează; 

- datele de contact (adresă, telefon, e-mail) ale candidatului”. 

 

7. la punctul 26 lit. a) se completează în final cu cuvintele „și decizia Comisiei de evaluare”. 

8. la punctul 30 sintagma „cu cel puţin 5 zile” se substituie cu sintagma „cu cel puţin 10 

zile”. 

9. În punctul 39 după cuvântul „candidatul ” cuvântul „desemnat” se substituie cu cuvântul 

„ales”. 


