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H O T Ă R Â R E A nr.1-116/2022 

cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea  

unor funcții vacante de procuror 

 

17 iunie 2022                                                                                 municipiul Chișinău  

 

Examinând subiectul cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea unor 

funcții vacante de procuror, audiind informația prezentată de către doamna Angela 

Motuzoc, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 

 

 Procedura anunțării funcțiilor de procuror vacante 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.  

Consiliul Superior al Procurorilor constată la data de 17.06.2022 vacanța unor 

funcții de procuror în procuraturile teritoriale, care urmează a fi suplinite în cadrul 

concursurilor organizate pentru candidații la funcția de procuror.   

În acest context, se denotă și raționamentele de drept care întemeiază realizarea 

acestui exercițiu, menționându-se că, potrivit art.24 din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor anunță periodic funcțiile de procuror 

vacante prin plasarea informației respective pe pagina web oficială.  

Totodată, regulile referitoare la desfășurarea concursurilor pentru numirea pe 

post sunt descrise în Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin 

Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016 și, respectiv, se va ține cont de prevederile care 

stabilesc că la aceste proceduri participă candidații la funcția de procuror, dacă sunt 

înscriși în Registru la data anunțării concursului sau, după caz, la data indicată în 

hotărârea Consiliului. 

Este important a se nota că, potrivit reglementărilor normative, anunțarea 

concursului pentru numire pe post se face separat pentru fiecare categorie de 

candidați la funcția de procuror.  

Pentru respectarea principiilor echității și competitivității în procesul de selecție 

a procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor apreciază necesitatea coroborării 

informației publicate cu referire la funcțiile de procuror vacante la data de 27.05.2022, 

având în vedere situația reflectată în lista candidaților la funcțiile vacante de procuror, 

cu secțiunile separate referitoare la candidații la funcția de procuror în temeiul vechimii 

de muncă, în speță persoanele care au exercitat funcția de procuror, judecător sau avocat 

cel puțin 10 ani și a căror funcție a încetat din motive neimputabile1 .   

 
1 art.20 alin.(31 ) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură. 
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Astfel, Consiliul Superior al Procurorilor notează că în prezent, în Registrul 

candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista candidaților la funcțiile vacante 

de procuror, sunt incluse per total 116 persoane, dintre care secțiunea a treia, referitoare 

la candidații la funcția de procuror cu 10 ani vechime de muncă,  include 39 de 

persoane.     

Analizând înscrisurile privind lista candidaților la funcția de procuror, apreciind 

necesitățile instituționale referitoare la suplinirea funcțiilor vacante în procuraturile 

teritoriale și raportându-le la contextul îndeplinirii rolului constituțional de asigurare a 

numirii procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor concluzionează că 

circumstanțele stabilite determină ca fiind relevantă anunțarea concursului de numire 

pe post pentru persoanele care au exercitat funcția de procuror, judecător sau avocat cel 

puțin 10 ani și a căror funcție a încetat din motive neimputabile.   

Pentru concursurile de numire pe post a candidaților la funcția de procuror sunt 

incidente prevederile capitolului 8 lit. a) „concursul pentru numirea pe post” din 

Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, care stabilesc, în ordine 

consecutivă, regulile generale aferente desfășurării procedurii de anunțare a 

concursurilor, de selectare a candidaților și numire pe post. 

Astfel, potrivit pct.8.15 alineatul (1) din Regulamentul Consiliului Superior al 

Procurorilor, participă la concursul pentru numire pe post candidații la funcția de 

procuror, dacă sunt înscriși în Registru la data anunțării concursului sau, după caz, la 

data indicată în hotărârea Consiliului.  

Conform alineatului (2) din același punct, Consiliul Superior al Procurorilor 

anunță concursul pentru numire pe post separat pentru fiecare categorie de candidați la 

funcția de procuror. Candidații înscriși în Registru sunt ulterior evaluați de către 

Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor. 

Consiliul Superior al Procurorilor notează că, din numărul total (39), nici un 

candidat la funcția de procuror cu 10 ani vechime de muncă nu a fost supus procedurii 

de evaluare în cadrul Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, aceștia fiind 

înscriși în Registru în ordinea depunerii cererii și dosarului de înscriere în Registru.  

Pe cale de consecință, Consiliul Superior al Procurorilor va remite pentru 

evaluare Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor dosarele candidaților care vor 

aplica la concursul anunțat și, ulterior, rezultatele acestei etape vor fi analizate potrivit 

procedurii. 

După publicarea pe pagina web a modificărilor de referință în compartimentul 

corespunzător din Registrul candidaților, Aparatul Consiliului va anunța toți candidații 

care au aplicat la concurs despre data și locul convocării, în vederea alegerii funcțiilor 

vacante. 

În conjunctura cadrului normativ menționat, se propune anunțarea concursurilor 

între candidații la funcția de procuror, cu 10 ani vechime de muncă, înscriși la data de 

17.06.2022 în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista 

candidaților la funcțiile vacante de procuror, secțiunea a III-a, prevăzuți la art.20 

alin.(31) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură.  
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Luând în considerare cele expuse, în temeiul prevederilor art.19 alin.(1), art.20 

alin. alin. (1), (2) și (31), art.22, art.24 alin.(1), art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, pct.pct.8.13-8.15 și 8.17-8.19 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 candidații la funcția de procuror din rândul 

candidaților la funcția de procuror, cu 10 ani vechime de muncă, înscriși la data de 

17.06.2022 în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista 

candidaților la funcțiile vacante de procuror, secțiunea a III-a,  pentru următoarele 

funcții vacante: 

  - procuror în Procuratura municipiului Bălți (1 funcție); 

- procuror în Procuratura de circumscripție Cahul (1 funcție); 

- procuror în Procuratura raionului Anenii Noi (1 funcție).  

2. A dispune Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor publicarea 

informației cu privire la concursul inițiat 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 

1.  Dorel MUSTEAȚĂ  absent 

2.  Sergiu LITVINENCO  semnat   

3.  Ceslav PANICO absent 

4.  Inga FURTUNĂ semnat 

5.  Andrei ROȘCA absent 

6.  Constantin ȘUȘU  semnat 
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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 

 


