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PROCESUL-VERBAL nr.24 

                            al ședinței Consiliului Superior al Procurorilor  

                                                  din  28.11.2019 

 
          (întocmit în  conformitate cu art.77 alin.(8) din Legea 3/2016 cu privire la Procuratură și Ordinul 

Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor nr.12/100 din 06.11.2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii 

privind ţinerea lucrărilor de secretariat şi arhivă în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor) 

 

Total membri ai Consiliului Superior al Procurorilor - 15 

Au participat la şedinţă – 12 

 

Prezenţi:   

1. Angela MOTUZOC – Preşedinte al Consiliului Superior al  Procurorilor 

2. Fadei NAGACESCHI – Ministru al Justiției 

3. Vasile STOINOV – Procuror-șef interimar al Procuraturii UTA Găgăuzia 

4. Emanoil PLOȘNIȚA – Președintele Uniunii Avocaților din Moldova 

5. Adrian BORDIANU – Procuror detașat 

6. Inga FURTUNĂ – Procuror detașat 

7. Andrei ROȘCA – Procuror detașat 

8. Constantin ȘUȘU – Procuror detașat 

9. Ion GUCEAC – Profesor universitar, academician, doctor habilitat  în drept 

10. Dumitru PULBERE – Profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova 

11. Lilia MĂRGINEANU – Conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internațională  

din Moldova, doctor în drept 

12.  Lilia POTÎNG – Membrul ales din rândul societății civile de către Guvern 

 

Absenți: 

13. Dumitru ROBU - Procuror General interimar 

14. Mihail COTOROBAI – Avocatul Poporului 

15.                                     – Președinte al Consiliului Superior al Magistraturii                           

 

A prezidat şedinţa – doamna Angela Motuzoc, Președinte al Consiliului Superior al 

Procurorilor.    

Președintele Consiliului a anunțat ședința deschisă și publică.     

 

CONSILIUL SUPERIOR AL 

PROCURORILOR                              
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Potrivit art.77 alin.(4) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, ședinţa 

Consiliului este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membri. În prezența a 12 

membri ședința a fost anunțată deliberativă. 

Conform prevederilor punctelor 6.21 și 6.22 Regulamentul Consiliului Superior al 

Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016, lucrările ședinței 

Consiliului vor fi consemnate într-un proces-verbal, întocmit de secretarul ședinței. 

Totodată, s-a menționat că lucrările de secretariat a ședinței vor fi asistate și de către 

doamna Viorica Marcuța, șef al Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor.  

În continuare secretarul ședinței, doamna Diana Lupașcu, a adus la cunoștință 

subiectele incluse pe agenda ședinței: 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1.  Proba de interviu a candidaților la funcția de Procuror General. 

 

2. Evaluarea  rezultatelor  etapei  de  selecție  a  candidaților la  funcția  de  Procuror 

General. 

 

Obiecții sau alte propuneri referitor la subiectele incluse pe agenda ședinței nu au 

parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare a 

ordinii de zi anunțate. 

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor, Consiliului Superior al Procurorilor 

a HOTĂRÂT: 

– a aproba agenda ședinței Consiliului Superior al Procurorilor din 28.11.2019 potrivit 

proiectului ordinii de zi anunțate. 

 

S-A EXAMINAT: 

 

 Subiectul 1  - Proba de interviu a candidaților la funcția de Procuror General. 

În sală au fost invitați candidații la funcția de Procuror General, domnii Oleg Crîșmaru, 

Vladislav Gribincea, Veaceslav Soltan și Alexandr Stoianoglo. 

Doamna Angela Motuzoc a comunicat că potrivit prevederilor Regulamentului privind 

modul de organizare, desfășurare și evaluarea rezultatelor selecției candidatului la funcția de 

Procuror General, aprobat prin Hotărârea nr.1-122/2019 din 19.11.2019, intervievarea 

candidaților are loc cu respectarea principiului transparenței. Interviurile se înregistrează prin 

mijloace audio/video, iar înregistrările sunt plasate pe pagina web oficială a Consiliului 

imediat după încheierea ultimului interviu. Candidații sunt intervievați de către Consiliu în 

ordinea alfabetică a numelui. 

Candidaților li se acordă timp egal, însă nu mai puțin de 20 minute și nu mai mult de 

35 minute, pentru: prezentarea sintetizată a conceptului de management și dezvoltare 

instituțională, elaborat de candidat; prezentarea experienței profesionale, motivației de 

accedere în funcția de Procuror General; expunerea viziunii asupra viitoarei activități în 

calitate de Procuror General; identificarea rezervelor și progreselor în activitatea Procuraturii; 

propunerea soluțiilor pentru consolidarea capacităților instituționale. 
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După finalizarea prezentării, membrii Consiliului adresează întrebări candidatului, 

inclusiv cu  referire  la aspectele incluse  în conceptul  de  management  și  dezvoltare 

instituțională din  dosarul  de  concurs  al  acestuia. După  formularea  răspunsului,  la 

necesitate, membrii Consiliului pot adresa întrebări de concretizare a acestuia. 

După încheierea fiecărui interviu, Consiliul evaluează, în deliberare, candidatul prin 

completarea fișei de evaluare. 

După transmiterea tuturor fișelor de evaluare pentru ultimul candidat intervievat, se 

calculează rezultatul final.  

Punctajul final al concursului o reprezintă media punctajului total oferit de către toți 

membrii  Consiliului care  au  evaluat  candidatul. În  cel  mult  24  de  ore  de  la  finalizarea 

probei interviului, Consiliul publică pe pagina sa web oficială media punctajului total obținut 

de către fiecare candidat.   

Consiliul adoptă o hotărâre motivată prin  care nominalizează candidatul care a 

acumulat cel mai mare punctaj al rezultatului final în baza fișelor de evaluare, pe care îl 

propune Președintelui Republicii Moldova pentru numirea în funcția de Procuror General. 

Obiecții nu au fost înaintate. 

Conform ordinii alfabetice a numelui domnul Oleg Crîșmaru este solicitat să rămână 

în sală pentru desfășurarea probei interviului, ceilalți candidați vor fi invitați conform 

ordinii stabilite. 

Reprezentanții mass-mediei au părăsit sala de ședințe a Consiliului Superior al 

Procurorilor. 

Domnul Oleg Crîșmaru nu a înaintat careva cereri de recuzare. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a adus la cunoștința domnului Oleg 

Crîșmaru certificatele solicitate de la autorități în conformitate cu cerința indicată la pct.12.2 

din Regulamentul privind modul de organizare, desfășurare și evaluarea rezultatelor selecției 

candidatului la funcția de Procuror General. 

Domnul Oleg Crîșmaru nu a înaintat careva obiecții. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul domnului Oleg 

Crîșmaru pentru prezentarea conceptului de management și dezvoltare instituțională. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Oleg Crîșmaru a prezentat conceptul de management 

și dezvoltare instituțională, precum și experiența profesională, motivația de accedere în 

funcția de Procuror General. 

În egală măsură candidatul și-a expus viziunea asupra viitoarei activități în calitate de 

Procuror General, identificând rezervele și progresele în activitatea Procuraturii, dar și a 

propus soluții pentru consolidarea capacităților instituționale. 

În continuare candidatul Oleg Crîșmaru a răspuns la întrebările formulate de 

Președintele și membrii Consiliului – Angela Motuzoc, Inga Furtună, Fadei Nagacevschi, 

Ion Guceac, Andrei Roșca, Adrian Bordianu, Lilia Potîng, Constantin Șușu, Lilia 

Mărgineanu, Emanoil Ploșnița, Vasile Stoinov și Dumitru Pulbere. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de deliberare, 

unde fiecare membru urmează să evalueze candidatul prin completarea fișei de evaluare. 

Urmare a procedurii de deliberare, fiecare membru al Consiliului a transmis fișa de 

evaluare completată a candidatului Oleg Crîșmaru, secretarului ședinței. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat pauză pentru 5 minute. 

Ședința Consiliului Superior al Procurorilor a fost reluată. 
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În sală a fost invitat domnul Vladislav Gribincea, candidat la funcția de Procuror 

General. 

Domnul Fadei Nagacevschi, ministru al justiției și-a declarat abținerea de la 

evaluarea candidatului Vladislav Gribincea, deoarece o perioadă îndelungată au activat 

împreună într-o asociație obștească pentru promovarea drepturilor omului „Juriștii pentru 

drepturile omului” . Totodată, domnul Vladislav Gribincea este părinte de botez al copiilor 

domnului Fadei Nagacevschi. 

Președintele Consiliului a supus votului declarația de abținere a domnului Fadei 

Nagacevschi, ministru al justiției de la evaluarea candidatului Vladislav Gribincea. 

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– a accepta cererea de abținere a domnului Fadei Nagacevschi, ministru al justiției și a 

evalua candidatul la funcția de Procuror General, Vladislav Gribincea fără participarea 

dumnealui. 

Domnul Fadei Nagacevschi, ministru al justiției a părăsit sala de ședințe a Consiliului. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a adus la cunoștința domnului 

Vladislav Gribincea certificatele solicitate de la autorități în conformitate cu cerința indicată 

la pct.12.2 din Regulamentul privind modul de organizare, desfășurare și evaluarea 

rezultatelor selecției candidatului la funcția de Procuror General. 

Domnul Vladislav Gribincea nu a înaintat careva obiecții. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul domnului 

Vladislav Gribincea pentru prezentarea conceptului de management și dezvoltare 

instituțională. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Vladislav Gribincea a prezentat conceptul de 

management și dezvoltare instituțională, precum și experiența profesională, motivația de 

accedere în funcția de Procuror General. 

În egală măsură candidatul și-a expus viziunea asupra viitoarei activități în calitate de 

Procuror General, identificând rezervele și progresele în activitatea Procuraturii, dar și a 

propus soluții pentru consolidarea capacităților instituționale. 

În continuare candidatul Vladislav Gribincea a răspuns la întrebările formulate de 

Președintele și membrii Consiliului – Angela Motuzoc, Inga Furtună, Fadei Nagacevschi, 

Ion Guceac, Andrei Roșca, Adrian Bordianu, Lilia Potîng, Constantin Șușu, Lilia 

Mărgineanu, Emanoil Ploșnița, Vasile Stoinov și Dumitru Pulbere. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de deliberare, 

unde fiecare membru urmează să evalueze candidatul prin completarea fișei de evaluare. 

Urmare a procedurii de deliberare, fiecare membru al Consiliului a transmis fișa de 

evaluare completată a candidatului Vladislav Gribincea, secretarului ședinței. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat pauză pentru 5 minute. 

 

Ședința Consiliului Superior al Procurorilor a fost reluată. 

În sală a fost invitat domnul Veaceslav Soltan, candidat la funcția de Procuror 

General. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a adus la cunoștința domnului 

Veaceslav Soltan certificatele solicitate de la autorități în conformitate cu cerința indicată la 

pct.12.2 din Regulamentul privind modul de organizare, desfășurare și evaluarea rezultatelor 

selecției candidatului la funcția de Procuror General. 
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Candidatul Veaceslav Soltan nu a înaintat careva obiecții. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul domnului 

Veaceslav Soltan pentru prezentarea conceptului de management și dezvoltare 

instituțională. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Veaceslav Soltan a prezentat conceptul de 

management și dezvoltare instituțională, precum și experiența profesională, motivația de 

accedere în funcția de Procuror General. 

În egală măsură candidatul și-a expus viziunea asupra viitoarei activități în calitate de 

Procuror General, identificând rezervele și progresele în activitatea Procuraturii, dar și a 

propus soluții pentru consolidarea capacităților instituționale. 

În continuare candidatul Veaceslav Soltan a răspuns la întrebările formulate de 

Președintele și membrii Consiliului – Angela Motuzoc, Inga Furtună, Fadei Nagacevschi, 

Ion Guceac, Andrei Roșca, Adrian Bordianu, Lilia Potîng, Constantin Șușu, Lilia 

Mărgineanu, Emanoil Ploșnița, Vasile Stoinov și Dumitru Pulbere. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de deliberare, 

unde fiecare membru urmează să evalueze candidatul prin completarea fișei de evaluare. 

Urmare a procedurii de deliberare, fiecare membru al Consiliului a transmis fișa de 

evaluare completată a candidatului Veaceslav Soltan, secretarului ședinței. 

 

În sală a fost invitat domnul Alexandr Stoianoglo, candidat la funcția de Procuror 

General. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a adus la cunoștința domnului 

Alexandr Stoianoglo certificatele solicitate de la autorități în conformitate cu cerința indicată 

la pct.12.2 din Regulamentul privind modul de organizare, desfășurare și evaluarea 

rezultatelor selecției candidatului la funcția de Procuror General. 

Candidatul Alexandr Stoianoglo nu a înaintat careva obiecții. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul domnului 

Alexandr Stoianoglo pentru prezentarea conceptului de management și dezvoltare 

instituțională. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Alexandr Stoianoglo a prezentat conceptul de 

management și dezvoltare instituțională, precum și experiența profesională, motivația de 

accedere în funcția de Procuror General. 

În egală măsură candidatul și-a expus viziunea asupra viitoarei activități în calitate de 

Procuror General, identificând rezervele și progresele în activitatea Procuraturii, dar și a 

propus soluții pentru consolidarea capacităților instituționale. 

În continuare candidatul Alexandr Stoianoglo a răspuns la întrebările formulate de 

Președintele și membrii Consiliului – Angela Motuzoc, Inga Furtună, Fadei Nagacevschi, 

Ion Guceac, Andrei Roșca, Adrian Bordianu, Lilia Potîng, Constantin Șușu, Lilia 

Mărgineanu, Emanoil Ploșnița, Vasile Stoinov și Dumitru Pulbere. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de deliberare, 

unde fiecare membru urmează să evalueze candidatul prin completarea fișei de evaluare. 

Urmare a procedurii de deliberare, fiecare membru al Consiliului a transmis fișa de 

evaluare completată a candidatului Alexandr Stoianoglo, secretarului ședinței. 
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Subiectul 2 - Evaluarea  rezultatelor  etapei  de  selecție  a  candidaților la  funcția  de  

Procuror General.    

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a comunicat că în rezultatul 

calculului efectuat, candidații  au  obținut  următorul punctaj mediu final: 

1. CRÎȘMARU Oleg – 57,84 

2. GRIBINCEA Vladislav – 67,45 

3. SOLTAN Veaceslav – 59,73 

4. STOIANOGLO Alexandr – 74,22  

Astfel, în  conformitate  cu  prevederile  pct.34  din Regulament, Consiliul  adoptă  o 

hotărâre motivată prin care nominalizează candidatul care a acumulat cel mai mare punctaj  

al  rezultatului  final  în  baza  fișelor  de  evaluare,  pe  care  îl  propune Președintelui 

Republicii Moldova pentru numirea în funcția de Procuror General.  

Prin urmare,  reieșind  din rezultatele  exercițiului  de  calcul, deliberând   asupra 

prestațiilor de la interviu, se constată că cel mai mare punctaj l-a acumulat candidatul 

Alexandr Stoianoglo – 74,22. 

Pe  cale  de  consecință, se propune a-l desemna pe domnul Alexandr Stoianoglo, care 

a acumulat cel mai mare punctaj final, câștigător al concursului public de selectare a 

candidatului la  funcția de Procuror General.  Totodată, a   propune   Președintelui   Republicii   

Moldova   candidatura   domnului Alexandr Stoianoglo, pentru a fi numit în funcția de 

Procuror General. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a supus votului propunerea de 

desemnare a domnului Alexandr Stoianoglo, câștigător al concursului public de selectare a 

candidatului la funcția de Procuror General și de înaintare a cadidaturii dumnealui 

Președintelui Republicii   Moldova, pentru a fi numit în funcția de Procuror General. 

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– A-l desemna pe domnul Alexandr Stoianoglo, care a acumulat cel mai mare punctaj 

final, câștigător al concursului public de selectare a candidatului la  funcția de Procuror 

General;   

– A   propune   Președintelui   Republicii   Moldova   candidatura   domnului Alexandr 

Stoianoglo, pentru a fi numit în funcția de Procuror General; 

– A  transmite Președintelui  Republicii  Moldova  hotărârea și  dosarul de concurs al 

domnului Alexandr Stoianoglo; 

– A publica media punctajului  total obținut  de către  candidați  și a plasa înregistrările 

audio/video ale  interviurilor,  pe  pagina  web oficială a  Consiliului Superior al Procurorilor.  

După examinarea tuturor subiectelor din agendă, Preşedintele Consiliului Superior 

al Procurorilor a anunţat şedinţa închisă. 
 

 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                                      semnat                                  Angela MOTUZOC 

 

 

Șef al secției legislație și documentare 

din cadrul Aparatului Consiliului  

Superior al Procurorilor                                     semnat                                      Diana LUPAȘCU 


