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 H O T Ă R Â R E A nr.1-115/2022 

cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea  

unor funcții vacante de procuror, prin promovare și transfer 

 

17 iunie 2022                                                                                 municipiul Chișinău  

 

Examinând subiectul cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea unor 

funcții vacante de procuror, prin promovare și transfer, audiind informația prezentată de 

către domnul Andrei Roșca, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 

 

Procedura anunțării funcțiilor vacante de procuror se realizează periodic în 

conformitate cu competențele Consiliului Superior al Procurorilor și potrivit informației 

prezentate vizând situația posturilor de referință din statele de personal ale Procuraturii.  

Potrivit art.24 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al 

Procurorilor anunță periodic funcțiile de procuror vacante și pe cele care urmează să 

devină vacante în următoarele 3 luni, prin plasarea informației respective pe pagina web 

oficială. 

La data de 17.06.2022 Consiliul Superior al Procurorilor a constatat vacanța mai 

multor funcții de procuror în procuraturile specializate și în Procuratura mun.Chișinău și 

a decis suplinirea acestora, în vederea asigurării depline a activității instituției 

Procuraturii. 

  În acest context, se rețin raționamentele de drept care întemeiază realizarea acestui 

exercițiu, menținându-se că, potrivit art.19 alin.(2) din Legea nr. 3/2016 cu privire la 

Procuratură, cariera procurorului presupune promovarea într-o funcție superioară de 

procuror în Procuratura Generală sau procuror în procuratura specializată, numirea în 

funcția de procuror-șef și adjunct al procurorului-șef, precum și transferul procurorului 

într-o funcție de același nivel sau de nivel inferior.  

Adițional,  Consiliul Superior al Procurorilor reține că, potrivit art.54 alin.(11) din 

Legea nr.3/2016, promovarea procurorului se face prin concurs, în condițiile prevăzute 

de prezenta lege. 

Potrivit alin.(1) al aceleiași norme, transferul procurorului într-o funcție de același 

nivel sau de nivel inferior, cu excepția funcției de procuror-șef și adjunct al procurorului-

șef, se realizează prin concurs. Procedura de transfer se stabilește printr-un regulament 

aprobat de către Consiliul Superior al Procurorilor. 

În considerarea acestor prevederi legislative, procedurile de promovare și transfer   

prin concurs au fost dezvoltate prin reglementări subsecvente legii, operate la capitolul 8 

din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor.1 

Conform modificărilor de referință, pentru concursurile anunțate sunt incidente 

prevederile capitolului 8 lit. b) „concursul pentru promovare sau transfer” din 

Regulamentul instituțional, care stabilesc, în ordine consecutivă, regulile generale 

 
1 Prin Hotărârea nr.1-15/2022 din 04.02.2022 cu privire la modificarea unor acte normative ale Consiliului Superior al 

Procurorilor 
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aferente desfășurării procedurii de anunțare a concursurilor, de selectare a candidaților și 

de numire pe post. 

Reglementările normative enunțate supra stabilesc la pct.8.8 că procurorul în 

funcție care dorește un transfer sau o promovare poate fi înscris în Registru dacă în ultimii 

doi ani până la depunerea cererii de înscriere în Registru a fost supus evaluării 

performanțelor. 

În aceeași ordine de idei, potrivit pct.8.21, la concursul pentru promovare sau 

transfer participă candidații înscriși în Registru la data anunțării concursului sau, după 

caz, la data indicată în hotărârea Consiliului. La acest concurs poate participa orice 

procuror eligibil, indiferent dacă activează sau nu în acea procuratură. 

Luând în considerare cele expuse, în temeiul prevederilor art.19, art.22, art.24 

alin.(1), art.54 alin.(1), art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, capitolul 8 

lit. b) 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 Ș T E: 

 

1. Se anunță concurs între procurorii ce se vor înscrie, până la data de 01.08.2022, 

inclusiv, în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista procurorilor 

care solicită transferul sau promovarea, următoarele subliste: 

 

I. Procurori care solicită numirea în funcția de procuror în procuratura specializată, 

pentru suplinirea următoarelor funcții vacante: 

- procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și 

Cauze Speciale (5 funcții); 

- procuror în Procuratura Anticorupție (5 funcții); 

 

III. Procurori care solicită transferul, pentru suplinirea următoarelor funcții vacante: 

- procuror în Procuratura municipiului Chișinău (2 funcții); 

 

2. A dispune Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor publicarea informației 

cu privire la concursurile anunțate între procurori pe pagina web oficială a Consiliului 

Superior al Procurorilor, www.csp.md, directoriile Concursul pentru funcția de procuror 

și Anunțuri. 

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 la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile de la 

comunicarea sau notificarea acesteia. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Prenume și Nume   Semnătura 
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1.  Dorel MUSTEAȚĂ absent 

2.  Sergiu LITVINENCO  semnat  

3.  Ceslav PANICO absent 

4.  Inga FURTUNĂ semnat 

5.  Andrei ROȘCA absent 

6.  Constantin ȘUȘU  semnat 

7.  Eduard VARZAR semnat 

8.   Lilia POTÎNG semnat 

9.  Svetlana BALMUȘ semnat 

10.  Andrei CEBOTARI semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                           semnat                                  Angela MOTUZOC 

 


