
 

 

 

 

R  A  P  O  R  T 

de activitate al Colegiului pentru selecția 

și cariera procurorilor pentru anul 2018 

 

 

 Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor ( în continuare Colegiu ), 

este unul din organele de autoadministrare din cadrul Procuraturii, aflat în 

subordinea Consiliului Superior al Procuraturii ( în continuare Consiliu ). 

 Colegiul își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr.3 din 

25.02.2016 cu privire la Procuratură și a Regulamentului cu privire la Colegiul 

pentru selecția și cariera procurorilor și procedura de selecție și carieră a 

procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului nr. 12-14/17 din 23.02.2017. 

 Actualul Colegiu realizează primul mandat al organului colegial indicat, 

fiind un succesor al organului colegial precedent – Colegiul de calificare. 

Colegiul este constituit, potrivit dispoziției art. 83 alin. (1) din Legii nr.3 din 

25.02.2016 cu privire la Procuratură, din 7 membri, dintre care :  

 

- 5 sunt aleși la Adunarea Generală a Procurorilor, din rândul procurorilor; 

- 2 sunt aleși de către Consiliu, din rândul reprezentanților societății civile. 

 

La 27.05.2016, de către Adunarea Generală a Procurorilor, în Colegiu au 

fost aleși 5 procurori și anume : dl Viorel Morari, procuror-șef al Procuraturii 

Anticorupție; - dl Igor Popa, actualmente adjunct al Procurorului General; - dl 

Corneliu Bratunov, actualmente adjunct al procurorului-șef al Procuraturii 

municipiului Chișinău; - dl Serghei Cebotari, procuror-șef al Procuraturii raionului 

Soroca și dl Andrei Roșca, procuror-șef al Procuraturii raionului Rezina. 

 Ulterior, prin Hotărârea Consiliului nr. 12-178/17 din 19.12.2017, în 

legătură cu alegerea dlui Andrei Roșca în Consiliul Superior al Procurorilor, în 

calitate de membru al Colegiului a fost desemnat membrul supleant - dl Marcel 

Dimitraș, șef secție din cadrul Procuraturii Generale. 

 Prin Hotărârea Consiliului nr. 12-230/16, din 22.09.2016, în rezultatul 

concursului desfășurat, în calitate de membri ai Colegiului, au fost desemnați 

reprezentanții societății civile, dna Elena Belei, doctor în drept, conferențiar 

universitar, formator INJ și dna Adriana Eșanu, doctor în drept, conferențiar 

universitar, formator INJ. 

 După numirea dnei E.Belei într-o funcție publică, a fost desfășurat un nou 

concurs între reprezentanții societății civile pentru obținerea calității de membru al 

Colegiului. 

 Prin Hotărârea Consiliului nr. 12-83/18 din 24.05.2018, calitatea de membru 

al Colegiului, a fost atribuită dlui Alexandru Mariț, conferențiar universitar. 
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De asemenea, la ședințele Colegiului, a participat și dna Tatiana Moraru, în 

prezent șef de Direcție din cadrul Ministerului educației, culturii și cercetării, 

desemnată de către Consiliu, ca specialist pentru evaluarea cunoștințelor lingvistice 

ale candidaților. 

   

 În perioada anului 2018, Colegiul a acționat în component deplină, ședințele 

fiind numite în termeni proximi, după parvenirea materialelor corespunzătoare de 

la Consiliu. 

Astfel, în perioada de raport, au fost desfășurate 16 ședințe ale Colegiului, 

fiind evaluați 112 candidați. 

 Toate ședințele Colegiului au fost publice, la unele din ședințele Colegiului 

asistând dl Aivars Ostapco, înalt consilier al Uniunii Europene în cadrul 

Procuraturii Republicii Moldova, consilierul său, precum și reprezentanți ai 

societății civile. 

 Din numărul total de persoane, de către Colegiu au fost evaluați: 

 

- 54 absolvenți ai Institutului Național al Justiției, candidați la funcția de procuror ; 

 

-  16  candidați la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă ; 

 

-  1 procuror, candidat la funcția de procuror-șef în cadrul Procuraturii Generale; 

 

- 4 procurori, candidați la funcțiile de procuror în cadrul Procuraturii Generale; 

 

- 1 procuror, candidat la funcția de adjunct ai procurorului-șef al procuraturii 

specializate; 

 

- 8 procurori, candidați la funcțiile de procuror în procuratura specializată; 

 

- 12 procurori, candidați la funcțiile de procurori-șefi ai procuraturilor teritoriale; 

 

- 8 procurori, candidați la funcțiile de adjuncți ai procurorilor-șefi ai procuraturilor 

teritoriale; 

 

-  8 procurori, candidați la transfer în altă procuratură teritorială. 

 
 

 

În procesul concursului la funcțiile de procuror-șef, precum și la funcțiile de 

procuror în Procuratura Generală și procuraturile specializate, de către Colegiu, în 

cadrul interviului, a fost efectuată testarea abilităților corespunzătoare, prin 

soluționarea de către candidat a spețelor:  

- din domeniul managementului;  

- pentru verificarea abilităților specifice funcției și de verificare a activității 

procurorilor ierarhic inferiori. 

Este necesar de menționat, că spețele de testare a abilităților specifice 

funcției și de verificare a activității procurorilor ierarhic inferiori, au fost elaborate 



de către membrii Colegiului, iar spețele din domeniul managementului, au fost 

elaborate cu suportul dlui Kevin Lanigan, consilier superior pe justiție, Secția 

justiției penale și aplicarea legii a Ambasadei SUA în Republica Moldova, precum 

și a ABA ROLI Moldova – Asociația Barourilor Americane Inițiativă pentru 

Supremația Legii din Moldova. 

Se remarcă faptul, că în perioada de raport, nici o ședința a Colegiului nu a 

fost amânata din lipsa de cvorum și nici o hotărâre a Colegiului nu a fost contestată 

la Consiliu. 

În același context, în perioada indicată, au fost evaluați toți candidații, 

materialele în privința cărora au fost transmise Colegiului de către Consiliu. 

 Pe parcursul activității în anul 2018, în procesul organizării și desfășurării 

ședințelor Colegiului, au fost constatate unele inconveniențe, ce determină 

necesitatea de intervenire, ulterioară, cu propuneri de modificare a Regulamentului 

Colegiului și Regulamentului Consiliului, care vor fi propuse Consiliului, pentru 

examinare, concomitent cu prezentul raport de activitate. 

 

Pentru anul 2019, sarcinile de activitate ale Colegiului, rămân a fi: 

 

 -  desfășurarea în termeni optimi a ședințelor Colegiului; 

 

 - asigurarea unui proces de selecție și carieră transparent, obiectiv și 

calitativ, bazat pe merit,  ţinându-se cont de pregătirea profesională, integritatea 

şi capacitățile candidaților. 

 

 

Preşedintele Colegiului  

pentru selecția și 

cariera procurorilor                             semnat                              Igor POPA 
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