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H O T Ă R Â R E A nr.1-82/2020 

 cu privire la anunțarea concursului între candidații la funcția de procuror 

pentru suplinirea unor funcții vacante 

 

10 septembrie 2020                                                                        municipiul Chişinău  

 

Examinând subiectul cu privire la anunțarea concursului între candidații la funcția 

de procuror pentru suplinirea unor funcții vacante, audiind informația prezentată de 

către doamna Angela Motuzoc, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 
 

Procedura anunţării funcţiilor vacante de procuror se realizează periodic în 

conformitate cu competențele Consiliului Superior al Procurorilor și potrivit informației 

prezentate vizând situaţia posturilor de referinţă din statele de personal ale Procuraturii.  

Astfel, analizând situaţia atestată la data de 10 septembrie 2020 și conținută în 

informația prezentată în baza evidențelor Procuraturii Generale, Consiliul Superior al 

Procurorilor constată vacanţa mai multor funcții de procuror în procuraturile teritoriale, 

care urmează a fi suplinite în cadrul concursului organizat pentru candidații la funcția de 

procuror, înscriși în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante. 

În acest context, se reţin şi raţionamentele de drept care întemeiază realizarea 

acestui exerciţiu, notând că, potrivit art.24 din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor anunţă periodic funcţiile de procuror 

vacante şi pe cele care urmează să devină vacante în următoarele 3 luni, prin plasarea 

informaţiei respective pe pagina web oficială.  

Totodată, regulile referitoare la desfăşurarea concursurilor pentru numirea pe post 

sunt descrise în Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin 

Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016 şi, respectiv, pentru derularea procedurilor de 

concurs se va ţine cont de prevederile punctului 8.15, primul alineat, din actul normativ 

vizat.  

Pentru respectarea principiilor echității și competitivității în procesul de selecție a 

procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor apreciază necesitatea coroborării 

informațiilor prezentate cu referire la funcțiile de procuror vacante cu situația privind 

accederea în funcție a candidaților la funcția de procuror, care au parcurs procedurile 

preliminare.  

După derularea procedurilor de evaluare, realizate de Colegiul pentru selecția și 

cariera procurorilor, Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor a consemnat 

mențiunile de rigoare în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, 

situația la zi fiind publicată pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor, directoriul Registru.  

Pentru concursurile de numire pe post a candidaților la funcția de procuror  sunt 

incidente prevederile pct.pct.8.17-8.19 din Regulamentul Consiliului Superior al 

Procurorilor, care se vor aplica în mod corespunzător. 

Astfel, Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor va anunța candidații 

evaluaţi, înscriși în Lista candidaților la funcțiile vacante de procuror din Registrul 
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candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, despre data și locul convocării, în 

vederea alegerii funcțiilor vacante și exprimării verbale a opțiunilor.  

Candidații pentru funcția de procuror își aleg funcțiile scoase la concurs în 

ordinea descrescătoare a punctajului obținut. Acesta este alcătuit din suma punctajelor 

obținute la evaluarea efectuată de către Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor și 

a mediei generale a examenului susținut în fața Comisiei de absolvire a Institutului 

Național al Justiției.  

În cazul imposibilității participării la ședință, candidații vor formula opțiunile prin 

e-mail, expediate Aparatului Consiliului până la data convocării candidaților. În e-mail 

candidatul își va exprima mai multe opțiuni, în ordinea descrescătoare a preferinței. 

Totodată, în cazul prezentării la concurs a candidatului, care și-a expus opțiunea prin e-

mail, va prevala opțiunea exprimată de către acesta în ședință.  

Luând în considerare cele expuse, în temeiul prevederilor art.19 alin.(1), art.22, 

art.24 alin.(1), art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, pct.pct.8.13-8.15 și 

8.17-8.19 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: 

 

1. Se anunță concurs între candidații la funcția de procuror, înscriși la data de 

10.09.2020 în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista 

candidaților la funcțiile vacante de procuror, pentru următoarele funcții vacante: 

- procuror în Procuratura municipiului Chișinău (7 unități); 

- procuror în Procuratura raionului Basarabeasca (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Leova (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Ocnița (1 unitate).  

2. A dispune Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor convocarea 

candidaților la funcția de procuror, în termen de până la data de 18.09.2020, în condițiile 

pct.pct.8.17-8.19 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, în vederea 

formulării opțiunilor pentru funcțiile vacante anunțate la concurs în prezenta hotărâre. 

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, în termen de 30 de zile de la comunicarea sau 

notificarea acesteia. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Alexandr STOIANOGLO  semnat 

2.  Fadei NAGACEVSCHI  absent  
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3.  Emanoil PLOȘNIȚA semnat 

4.  Mihail COTOROBAI absent  

5.  Victor CÎLCIC  semnat 

6.  Adrian BORDIANU  semnat 

7.  Inga FURTUNĂ semnat 

8.  Andrei ROȘCA semnat 

9.  Constantin ȘUȘU  semnat 

10.  Lilia MĂRGINEANU  absentă 

11.  Ion GUCEAC  semnat 

12.  Dumitru PULBERE  semnat 

13.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                        semnat                            Angela MOTUZOC 

 

 

 


