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PROCES-VERBAL 

al ședinței Comisiei speciale de preselecție 

a candidaților la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție 

din  18.05.2022 

 

cu privire la rezultatele probei de interviu 

 

Membrii Comisiei speciale de preselecție a candidaților la funcția de procuror -șef al Procuraturii 

Anticorupție (în continuare  - Comisia specială):  

 

Au participat la şedinţă – 5 

Prezenţi:   

1. Mariana Gornea, membră a Comisiei; 

2. Iulian Groza, membru al Comisiei;  

3. Kevin Lanigan, membru al Comisiei; 

4. Aivars Ostapko, membru al Comisiei; 

5. Laura Ștefan, membră a Comisiei. 

Funcționarul din cadrul Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor, ce asigură lucrările de 

secretariat ale Comisiei speciale: 

1. Viorica Marcuța – șef al Aparatului CSP 

Comisia specială s-a convocat în ședință închisă, în format on-line, pe platforma ZOOM (fiind 

atras în lucrări și un interpret pentru traducere simultană).  

 

     ORDINEA DE ZI: 

I. Pregătirea probei interviului  

În ședința din 10.05.2022, Comisia specială a decis desfășurarea probei de interviu a candidaților la 

funcția de procuror – șef al Procuraturii Anticorupție în perioada 17-18 mai 2022.  

NOTĂ: Cu titlu informativ, se comunică că interviul1 are drept scop evaluarea 

competențelor manageriale și profesionale corespunzătoare funcției de procuror-șef al 

procuraturii specializate, reputației ireproșabile și identificarea dacă în privința 

candidatului(ei) nu există suspiciuni rezonabile privind comiterea actelor de corupție, a 

actelor conexe acestora sau a faptelor coruptibile în sensul Legii integrității nr.82/2017.  

Membrii Comisiei adresează întrebări în vederea concretizării aspectelor supuse 

evaluării în baza criteriilor de eligibilitate prevăzute la art.251 alin.(1) lit.c), c1 ) și f) din 

Legea nr.3/2016. 

În cadrul interviului candidații răspund la întrebări și prezintă conceptul de management 

și dezvoltare instituțională. 

 
1 pct.25. din Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului public privind 

selectarea candidatului la funcția de procuror-șef al procuraturii specializate (Procuratura Anticorupție și 

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale) 
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Întrebările membrilor Comisiei nu se pot referi la religia sau convingerile 

candidatului(ei), etnia, originea socială, opțiunea politică, orientarea sexuală, 

naționalitatea acestuia sau alte întrebări care pot fi considerate discriminatorii. 

 

Înainte de desfurarea interviruiloir propriu-zise, membrii Comisiei au deliberat în ședință 

inchisă și prin consens au DECIS: 

 

1. A stabili pragul minim al punctajului total mediu obținut de către candidații care vor fi 

preselectați (media punctajelor de la 1p. la 10p. oferite de fiecare membru(ă) a Comisiei pentru 

fiecare candidat(ă)) – 9p.  

2. A aproba ordinea de desfășurare a interviurilor și lista întrebărilor de bază pentru candidați, 

după cum urmează: 

a) Experiența generală care îl (o) recomandă pe candidat(ă) pentru funcția de Șef al 

Procuraturii Anticorupție;  

b) Prezentarea abilităților de lider în speța subiectului de cooperarea juridică internațională, 

recuperarea activelor și investigațiilor financiare cu privire la cazurile de corupție de nivel 

înalt;  

c) Cooperarea cu alți actori naționali (i.e. instituții anticorupție, justiție, parlament, guvern, 

societate civilă, mass-media, etc.); 

d) Viziunea de management cu invitarea de a comunica 3 constrângeri/limitări în activitatea 

Procuraturii Anticorupție și, respectiv, soluțiile propuse (oportunitatea oferită 

candidatului(ei) pentru prezentarea conceputului de management). 

NOTA: Fiecare membru(ă) a Comisiei va putea adresa întrebări de precizare după fiecare din cele 

4 întrebări de bază.  

Ulterior fiecare candidat(ă) a fost invitat(ă) să adreseze întrebări membrilor Comisiei și/sau să își 

completeze răspunsurile anterioare. Cu această ocazie candidații au fost încurajați să își 

demonstreze abilitățile de comunicare într-o limbă de comunicare internațională. 

La finalul interviului membrii Comisiei au avut posibilitatea să ofere candidaților întrebări de 

clarificare.  

 

II. Desfășurarea probei de interviu (etapa a doua a preselecției). 

Membrii Comisiei s-au reunit, conform calendarului agreat prealabil de Aparatul CSP cu candidații 

admiși la proba interviului: 

1. În ședința din data de 17.05.2022 a fost intervievată candidata - Veronica Dragalin. 

2. În ședința din data de 18.05.2022 - candidații  Andrian Bordianu, Victor Brînză și Octavian 

Iachimovschi.  

Fiecare candidat(ă) a fost intervievat în ședințe închise, înregistrate prin intermediul mijloacelor 

audio și video, cu acordul prealabil al candidaților.  

Interviul a fost organizat în limba română, cu traducere simultană în/din limba engleză, pentru o 

durată de 1 oră. 

Urmare a procedurii de intervievare și a deliberărilor închise, fiecare membru(ă) a Comisiei a 

apreciat candidații, completând fișa individuală de evaluare oferind un punctaj de la 1p la 10p.  
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După colectarea tuturor fișelor de evaluare individuale, membrii Comisiei au sistematizat punctajul 

mediu total obținut de fiecare candidat(ă) în fișa de totalizare. 

 

În rezultatul evaluărilor în baza abordării conceptuale agreate prin consens, membrii 

Comisiei speciale au DECIS: 

 

1. A lua act de rezultatele probei de interviu, potrivit Fișelor de evaluare individuale și a Fișei de 

totalizare a punctajului final obținut de candidați la proba interviului, parte integrantă a 

prezentului procesul – verbal (anexate). 

2. A considera promovată etapa de preselecție în cadrul concursului  la funcția de procuror-șef al 

Procuratura Anticorupție de către candidata Veronica Dragalin, care a obținut punctatul total 

mediu 9,8p. 

3. Prezentul Procesul Verbal se comunică prin publicarea informației pe pagina web oficială a 

Consiliului Superior al Procurorilor și remitere prin e-mail candidaților admiși la concurs. 

 

Ședința s-a anunțat închisă. 

 

Membrii Comisiei speciale: 

 

 

Mariana Gornea, ____semnat________ 

Iulian Groza,        ____semnat________ 

Kevin Lanigan,    ____semnat________ 

Aivars Ostapko,   ____semnat________ 

Laura Ștefan,       ____semnat________ 

 


