
ANUNŢ 

cu privire la organizarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la 

Curtea Constituțională din partea Guvernului 

 

În scopul executării Dispoziției Guvernului nr. 33-d din 14 aprilie 2017, Comisia 

de selectare a candidatului pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională din 

partea Guvernului inițiază organizarea concursului și anunță următoarele. 

 

I. CADRUL NORMATIV 

Desfășurarea concursului, precum şi activitatea Comisiei sînt reglementate şi  

ghidate de prevederile Constituției Republicii Moldova, Legii nr.317-XIII din 13 

decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională și ale Regulamentul privind modul 

de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de judecător la 

Curtea Constituțională din partea Guvernului, aprobat prin Dispoziția Guvernului  

nr.33-d din 14 aprilie 2017 (în continuare - Regulament). 

 

II. CONDIŢII Şl CERINŢE DE FOND FAŢĂ DE CANDIDAŢI 

(pct. 3 din Regulament) 

Pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională pot candida persoanele care 

corespund următoarelor cerințe: 

a) se bucură de reputație ireproșabilă și întrunesc condițiile profesionale cerute 

pentru exercitarea unor înalte funcții judiciare și/sau sînt juriști cu competență 

recunoscută pe plan internațional; 

 b) posedă cunoștințe în domeniul sistemului juridic național, în domeniul 

dreptului internațional public și au experiență juridică ca practicieni în domeniul 

drepturilor omului și al dreptului constituțional; 

 c) semnează, pînă la momentul numirii, o declarație pe proprie răspundere că, în 

cazul în care vor fi aleși, nu vor exercita pe durata mandatului o activitate 

incompatibilă cu independența și imparțialitatea funcției deținute; 

d) corespund cerințelor art.11 din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu 

privire la Curtea Constituțională, exigențelor stabilite în Legea nr. 544-XIII  din  20 

iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și în Codul de etică și de conduită 

profesională a judecătorului. 

Cunoașterea uneia dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei – engleza sau 

franceza – constituie un avantaj la selectarea candidatului pentru funcția de judecător la 

Curtea Constituțională. 

 

III. CONDIŢII DE FORMĂ  

(pct.5 din Regulament) 

  Persoanele care doresc să participe la concurs depun un dosar ce conține 

următoarele acte (în original, legalizate sau autentificate): 

a) cererea de participare la concurs; 

b) scrisoarea de motivare; 

c) curriculumul vitae; 

d) copia de pe actul de identitate; 



e)  copia de pe diploma de studii superioare complete în drept sau echivalentul 

acesteia și alte acte de studii relevante; 

f) copia de pe carnetul de muncă; 

g) cazierul judiciar; 

h) certificatul medical de sănătate, inclusiv narcologic și psihiatric; 

i) lista publicațiilor, articolelor și altor lucrări științifice, cu indicarea sursei la care 

pot fi accesate. 

IV. ASPECTE ORGANIZATORICE 

Dosarul, sigilat în plic, se depune personal, sub semnătură, la sediul Cancelariei 

de Stat (mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, bir.550), începînd cu data 

de 20 aprilie 2017, ora 11.00, pînă la data de 28 aprilie 2017, ora 17.00. Dosarul 

incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu se examinează. Date de contact: 

Priseajniuc Eremei, secretar al Comisiei (e-mail: eremei.priseajniuc@gov.md, tel.022-

250-127 / 069533224).   
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