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H O T Ă R Â R E A nr.1-91/2020 

 cu privire la desemnarea învingătorilor concursului pentru ocuparea funcțiilor de 

procuror în Procuratura municipiului Chișinău 

 

 15 octombrie 2020                                                                        municipiul Chişinău  

 

 

Examinând rezultatele concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de procuror 

în Procuratura municipiului Chișinău, audiind informația prezentată de către doamna 

Angela Motuzoc, Consiliul Superior al Procurorilor  – 

 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin Hotărârea nr.1-82/2020 din 10.09.2020 Consiliul Superior al Procurorilor a 

anunțat concurs pentru suplinirea a șapte funcții de procuror în Procuratura municipiului 

Chișinău. 

Concursul viza candidații la funcția de procuror înscriși la data de 10.09.2020, 

inclusiv, în Lista candidaților la funcțiile vacante de procuror din Registrul 

candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante.   

Consiliul Superior al Procurorilor reține că, potrivit procesului-verbal prezentat de 

către Aparatul Consiliului, la data de 17 septembrie 2020 candidații la funcția de 

procuror, înscriși în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, au fost 

convocați în ședința on-line, în vederea alegerii funcțiilor vacante, potrivit regulilor 

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

Urmare a derulării exercițiului de formulare verbală a alegerii făcute în ședința de 

referință, a fost întocmită lista opțiunilor exprimate de către candidați, circumstanțele 

desfășurării evenimentului fiind reflectate în procesul-verbal corespunzător. 

În această ordine de idei, Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor a prezentat 

Consiliului procesul-verbal întocmit, pentru a analiza situația stabilită în raport cu 

funcțiile vacante și întrunirea condițiilor de compatibilitate. 

Astfel, potrivit procesului-verbal în speță, candidații Anatolie Munteanu, Dumitru 

Cuciaș, Dragoș Mămăligă, Vasile Șeremet, Diana Ulinici, Teodor Codreanu și Ivan 

Burlacu și-au exprimat on-line opțiunea pentru ocuparea celor șapte funcţii vacante de 

procuror în Procuratura municipiului Chișinău, în ordinea descrescătoare a punctajului 

obținut, corespunzător prevederilor pct. 8.18 din Regulamentul Consiliului Superior al 

Procurorilor.   

Rezultatele procedurii de evaluare a candidaților pentru ocuparea funcțiilor de 

procuror în Procuratura municipiului Chișinău sunt reflectate în următorul tabel: 

 

Numele și prenumele 

candidatului 

Nota la examenul în 

fața Comisiei de 

absolvire a INJ 

Punctaj 

Nr. și data hotărârii 

Colegiului pentru 

selecţia şi cariera 

procurorilor 

Punctaj 
Punctajul 

total 

Munteanu 

Anatolie 
9,83 98 

nr.2-21/2020 din 

04.06.2020 
30 128 
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Pentru a asigura transparența și corectitudinea procedurilor ce țin de concursul 

pentru numirea pe post, având în vedere competențele sale în procesul de selecție și 

carieră a procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor a analizat informațiile 

prezentate cu acest prilej și a verificat toate circumstanțele aferente candidaților Anatolie 

Munteanu, Dumitru Cuciaș, Dragoș Mămăligă, Vasile Șeremet, Diana Ulinici, Teodor 

Codreanu și Ivan Burlacu. 

Fiind prezenți în ședința Consiliului Superior al Procurorilor, candidații Anatolie 

Munteanu, Diana Ulinici și Ivan Burlacu au confirmat opțiunea de numire în funcția de 

procuror în Procuratura municipiului Chișinău și au solicitat acceptarea acestor cereri. 

Aferent candidaților Dumitru Cuciaș, Dragoș Mămăligă, Vasile Șeremet și Teodor 

Codreanu menționăm că aceștia au depus cereri prin care au solicitat examinarea 

subiectului ce îi vizează în lipsa lor. 

Astfel, ținând cont de prevederile actelor normative și de rezultatele finale ale 

evaluării candidaților, precum și de inexistența situațiilor ce ar genera incompatibilitatea 

cu statutul de procuror și funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, 

Consiliul Superior al Procurorilor, în rezultatul deliberărilor și procedurii de vot,  

desemnează pe Anatolie Munteanu, Diana Ulinici și Ivan Burlacu învingători pentru 

ocuparea corespunzător a trei funcții de procuror în Procuratura municipiului Chișinău 

în cadrul acestui concurs. 

Totodată, în rezultatul deliberării și exprimării votului de către membri prezenți în 

ședință, Consiliul Superior al Procurorilor constată că în privința candidaților Dumitru 

Cuciaș, Dragoș Mămăligă, Vasile Șeremet și Teodor Codreanu nu a fost întrunit 

numărul necesar de voturi, motiv din care se consideră eșuat concursul pentru ocuparea 

a patru funcții vacante de procuror în Procuratura municipiului Chișinău. 

Drept urmare, având în vedere că numirea în funcție a candidaților Dumitru 

Cuciaș, Dragoș Mămăligă, Vasile Șeremet și Teodor Codreanu nu este posibilă pe 

motivul că nu a fost întrunit numărul necesar de voturi, Consiliul Superior al 

Procurorilor conchide că acest concurs, anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Procurorilor nr.1-82/2020 din 10.09.2020, în partea ce ține de ocuparea a patru funcţii de 

procuror în Procuratura municipiului Chișinău, urmează a fi încheiat prin nerealizare. 

În temeiul prevederilor art.19 alin.(1), art.20 alin.(1)-(3), art.21, art.22, art.24 

alin.(1), (5) și (6), art.70 alin.(1) lit.g), art.77 din Legea cu privire la Procuratură, 

pct.pct.4.1 secțiunea II lit.a), 8.15 alin.(1), 8.18,  8.19 din Regulamentul Consiliului 

Cuciaş Dumitru 9.46 94 
nr.2-42/2019 din 

19.12.2019 
22.8 116.8 

Mămăligă Dragoş  9.26 92 
nr.2-48/2019 din 

19.12.2019 
21.8 113.8 

Şeremet Vasile  9.23 92 
nr.2-55/2019 din 

20.12.2019 
18.8 110.8 

Ulinici Diana  8.67 86 
nr.2-59/2019 din 

20.12.2019 
24.4 110.4 

Codreanu Teodor  9.22 92 
nr.2-40/2019 din 

19.12.2019 
17.7 109.7 

Burlacu Ivan 8.93 89 
nr.2-37/2019 din 

19.12.2019 
18.2 107.2 
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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. A desemna candidații Anatolie Munteanu, Diana Ulinici și Ivan Burlacu 

concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-82/2020 din 

10.09.2020. 

2. A propune Procurorului General numirea candidaților Anatolie Munteanu, 

Diana Ulinici și Ivan Burlacu în funcțiile vacante de procuror în Procuratura 

municipiului Chișinău. 

3. A încheia prin nerealizare concursul anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-82/2020 din 10.09.2020 în partea ce ține de ocuparea a 

patru funcţii de procuror în Procuratura municipiului Chișinău. 

4. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General, pentru demararea 

procedurilor de emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

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

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

6. 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  

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 
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10.  Lilia MĂRGINEANU  absentă 

11.  Ion GUCEAC   semnat 

12.  Dumitru PULBERE  absent  

13.  Lilia POTÎNG  semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                      semnat                               Angela MOTUZOC 

 

 

 
 

 


