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H O T Ă R Â R E A nr.1-120/2020 

 cu privire la încurajarea procurorului în Procuratura UTA Găgăuzia, 

Oficiul Vulcănești, Alexandr Turceac 

 

3 decembrie 2020                                                                              municipiul Chişinău  

 

Examinând propunerea de încurajare a procurorului în Procuratura UTA Găgăuzia, 

Oficiul Vulcănești, Alexandr Turceac și audiind informația prezentată de către domnul 

Alexandr Stoianoglo, Procuror General, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 

 

Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, demersul 

domnului Vladimir Adam, procuror-șef al Secției unificare a practicii în domeniul 

reprezentării învinuirii în instanțele de judecată a Procuraturii Generale, de încurajare a 

procurorului în Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Vulcănești, Alexandr Turceac, prin 

acordarea distincției Procuraturii – Medalia „Pentru serviciul impecabil” de clasa I. 

Înaintarea propunerii de referință a fost argumentată prin înalta apreciere a 

performanțelor profesionale a procurorului vizat în activitatea exercitată și îndeplinirea 

exemplară a atribuțiilor de serviciu. 

În cadrul şedinţei din 3 decembrie 2020, domnul Alexandr Stoianoglo, Procuror 

General, a menționat că inițiativa de încurajare a procurorului Alexandr Turceac este 

susținută și de către procurorul-șef interimar al Procuraturii UTA Găgăuzia, Vasile 

Stoinov, potrivit căruia, datorită îndeplinirii cu bună-credință a atribuțiilor de serviciu, a 

măiestriei și profesionalismului înalt, manifestate de către procurorul Alexandr Turceac, 

a fost posibilă descoperirea unei infracțiuni excepțional de grave, fiind stabilite și reținute 

toate persoanele implicate, în privința cărora instanța de judecată a pronunțat sentință de 

condamnare. 

Analizând propunerea înaintată, Consiliul Superior al Procurorilor a apreciat 

aspectele relevante subiectului invocat cu raportarea acestora la prevederile normative 

incidente. 

Potrivit art.35 alin.(2) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, măsurile de 

încurajare se aplică prin ordinul Procurorului General, la propunerea Consiliului Superior 

al Procurorilor. 

Adițional, conform pct.4.4 coroborat cu pct.4.5 din Regulamentul cu privire la 

aplicarea măsurilor de încurajare a procurorilor și acordarea distincţiilor Procuraturii1, cea 

mai înaltă clasă a Medaliei „Pentru serviciu impecabil” este clasa I și se conferă la 

acumularea unei vechimi în serviciu de cel puţin 20 de ani procurorilor în exerciţiu, care 

s-au manifestat prin organizarea şi dirijarea excelentă a activităţii, executarea exemplară 

a atribuţiilor de serviciu, activitate ireproşabilă în organele Procuraturii, îndeplinirea unor 

sarcini de importanţă şi dificultate deosebită, aport considerabil la consolidarea legalităţii, 

condiții care se întrunesc în cazul domnului Alexandr Turceac. 

Consiliul Superior al Procurorilor a evaluat argumentele descrise în demers prin 

prisma valențelor stabilite de criteriile indicate și a dedus că vechimea în muncă pe o 
 

1 Aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-259/16 din 22.12.2016 
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perioadă îndelungată în cadrul Procuraturii, calitatea muncii, profesionalismul şi 

aptitudinile organizatorice, sunt circumstanțe care confirmă suplimentar propunerea de 

acordare a Medaliei „Pentru serviciu impecabil” de clasa I procurorului Alexandr Turceac. 

Astfel, după cum rezultă din traseul profesional, Alexandr Turceac activează în 

calitate de procuror din data de 1 august 1993, acumulând mai bine de 27 de ani de 

experiență profesională în sistemul Procuraturii. În perioada de referință, pentru disciplina 

executorie ireproșabilă, Alexandr Turceac a fost apreciat prin acordarea mai multor 

stimulări, fiindu-i conferită inclusiv și insigna de piept „Eminent al Procuraturii”, nefiind 

sancționat disciplinar, fapt care confirmă o vocație profesională și contribuție meritorie la 

dezvoltarea capacităților instituționale ale Procuraturii. 

Aspectele menționate denotă că meritele obținute de procurorul Alexandr Turceac 

în timpul serviciului în organele Procuraturii urmează a fi apreciate prin conferirea 

distincției corespunzătoare, ca semn de gratitudine pentru dedicația și rezultatele 

demonstrate în executarea atribuțiilor funcționale. 

Respectiv, în ședința Consiliului Superior al Procurorilor au fost examinate 

informațiile ce se circumscriu activității procurorului vizat în demers și, urmare a 

deliberărilor referitoare la acest subiect, s-a concluzionat ca fiind justificat demersul de 

acordare procurorului în Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Vulcănești, Alexandr 

Turceac, a distincției Procuraturii – Medalia „Pentru serviciul impecabil” de clasa I. 

Generalizând informațiile expuse, în temeiul prevederilor art.35 alin.(1) lit.d) și 

alin.(2),  art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, pct.4.1 secțiunea a III lit.d) 

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

225/16 din 14.09.2016; pct.pct.4.5. și 4.6. din Regulamentul privind aplicarea măsurilor 

de încurajare a procurorilor şi acordarea distincţiilor Procuraturii, aprobat prin Hotărârea 

nr.12-259/16 din 22.12.2016, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

1. A propune Procurorului General încurajarea domnului Alexandr Turceac, 

procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Vulcănești, prin acordarea distincției 

Procuraturii - Medalia „Pentru serviciul impecabil” de clasa I.      

2. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General pentru demararea 

procedurilor de emitere a actelor administrative corespunzătoare.  

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 
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2.  Fadei NAGACEVSCHI absent 

3.  Emanoil PLOȘNIȚA semnat 

4.  Mihail COTOROBAI absent 

5.  Victor CÎLCIC absent 

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 absent 

13.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                       semnat                       Angela MOTUZOC  


