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 H O T Ă R Â R E A nr.1-41/2020 

cu privire la transmiterea dosarelor unor candidați la funcția de procuror în 

Colegiul pentru selecția și cariera a procurorilor 

 

28 mai 2020                                                                                  municipiul Chişinău  

 

Examinând subiectul ce ține de transmiterea dosarelor unor candidați la funcția 

de procuror în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, audiind informația 

prezentată de către domnul Adrian Bordianu, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

 

 Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor a înregistrat cererile a 12 

candidați la funcția de procuror, însoțite de actele aferente, prin care se solicită 

expedierea dosarelor de concurs Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, în 

vederea evaluării în condițiile stabilite de art.23 din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură. 

 Pentru a decide asupra admisibilității cererilor, Consiliul Superior al 

Procurorilor a analizat întrunirea de către titulari a condițiilor prevăzute de art.20 

alin.(1) - (3) din Legea nr.3/2016. 

Astfel, urmare a verificării plenitudinii dosarelor de concurs depuse, se reține 

că la data de 28.05.2020 doar 4 dosare sunt complete (în privința a 3 candidați nu au 

parvenit avizele organelor de verificare; 5 candidați nu au prezentat certificatul 

medical privind starea sănătății, ceea ce a creat imposibilitatea inițierii verificărilor 

de către organele de resort). 

Pe cale de consecință, candidații la funcția de procuror - Anatolie Munteanu, 

Alina Pîcălău, Vladimir Puica și Ștefan Radu au fost înscriși în Lista candidaților la 

funcția de procuror din Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante și  

urmează să fie evaluați de Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor. 

Este relevant a se menționă că înscrierea în Registru a candidaților la funcția de 

procuror se efectuează în conformitate cu prevederile pct.8.18 din Regulamentul 

Consiliului Superior al Procurorilor, potrivit cărora rezultatele obținute la Institutul 

Național al Justiției se echivalează în punctaj,  care se calculează după formula: un 

punct pentru fiecare zecime a notei, astfel încât punctajul obținut astfel nu se 

rotunjește până la întreg, exercițiu realizat de Aparatul Consiliului Superior al 

Procurorilor în corespundere cu aceste dispoziții. 

Ținând cont de cele relatate, Consiliul Superior al Procurorilor decide asupra 

transmiterii dosarelor candidaților nominalizați supra Colegiului pentru selecţia şi 

cariera procurorilor, pentru organizarea procedurilor de selecție corespunzătoare.  

În temeiul prevederilor art.19 alin.(1), art.20 alin.(1)-(3), art.21-22 și art.77 din 

Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, pct.pct.8.6-8.7, 8.9-8.11, 8.15 și 8.18 din 

Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-

225/16 din 14.09.2016, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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1. A lua act de plenitudinea dosarelor de concurs ale candidaților la funcția de 

procuror - Anatolie Munteanu (98 de puncte), Alina Pîcălău (87 de puncte), 

Vladimir Puica (82 de puncte) și Ștefan Radu (73 de puncte), înscriși în Lista 

candidaților la funcția de procuror din Registrul candidaților pentru suplinirea 

funcțiilor vacante. 

2. A transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor dosarele 

candidaților nominalizați, pentru organizarea procedurilor de selecție.  

3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul 

art.191 din Codul administrativ. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Alexandr STOIANOGLO  semnat 

2.  Fadei NAGACEVSCHI  absent 

3.  Emanoil PLOȘNIȚA  

4.  Mihail COTOROBAI absent 

5.  Vasile STOINOV  semnat 

6.  Adrian BORDIANU  semnat 

7.  Inga FURTUNĂ semnat 

8.  Andrei ROȘCA semnat 

9.  Constantin ȘUȘU  semnat 

10.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

11.  Ion GUCEAC  semnat 

12.  Dumitru PULBERE  semnat 

13.  Lilia POTÎNG semnat 

 

Preşedinte al Consiliului    

Superior al Procurorilor                      semnat                           Angela MOTUZOC 


