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H O T Ă R Â R E A nr.1-14/2021 

cu privire la raportul de activitate a Colegiului pentru selecția și cariera 

procurorilor pentru anul 2020 

 

19 februarie 2021                                                                            municipiul Chişinău  

  

Examinând raportul de activitate a Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor 

pentru anul 2020, audiind informația prezentată de către doamna Lilia Mărgineanu, 

Consiliul Superior al Procurorilor -  

  

C O N S T A T Ă: 

 

Analiza rapoartelor anuale de bilanț ale colegiilor reprezintă un segment important 

pe dimensiunea autoadministrării, fiind un mecanism de sintetizare a informațiilor privind 

rezultatele, tendințele și punctele-cheie aferente carierei procurorilor. 

Pentru Consiliul Superior al Procurorilor exercițiul de audiere și apreciere a 

activității colegiilor din subordine oferă posibilitatea evaluării cantitative și calitative a 

procedurilor care măsoară prestația profesională a procurorilor. Pe această platformă, 

având în vedere indicatorii statistici, este posibilă generalizarea practicilor folosite și a 

soluțiilor adoptate, dar și deducerea concluziilor cu referire la modul în care aceste 

proceduri se raportează standardelor de specialitate. 

Concomitent, din perspectiva cadrului normativ, exigențele legislative prevăzute de 

art.83 alin.(15) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură consemnează obligația 

prezentării anuale de către fiecare colegiu a raportului de activitate. 

În considerarea prevederilor normative de referință, raportul privind activitatea 

Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor pentru anul 2020 a fost prezentat de către 

domnul Igor Popa, președintele acestui for colegial. 

Conform datelor anunțate, se reține că pe parcursul anului de bilanț au fost 

organizate 8 şedinţe pentru evaluarea a 76 de candidați la suplinirea funcțiilor vacante de 

procuror, care au solicitat numire pe post sau promovare în funcţie. 

Respectiv, în cadrul procedurilor de selecţie derulate în perioada de raport, Colegiul 

a evaluat: 

- 22 de absolvenți ai Institutului Național al Justiției, candidați la funcție de 

procuror; 

- 32 de candidați la funcție de procuror în temeiul vechimii în muncă; 

- 1 procuror, candidat la funcție de procuror în cadrul Procuraturii Generale; 

- 1 procuror, candidat la funcție de procuror-șef al procuraturii specializate; 

- 13 procurori, candidați la funcțiile de procuror în procuraturile specializate; 

- 7 procurori, candidați la funcție de procuror-șef a procuraturii teritoriale. 

Consiliul Superior al Procurorilor notează că activitatea Colegiului pentru selecţia 

şi cariera procurorilor se află la experiența celui dintâi mandat de la constituire, având 

misiunea stabilirii practicilor de selecție aliniate standardelor de meritocrație, 

imparțialitate și obiectivitate. 

Pe parcursul prezentării s-a menționat că în anul 2020 au fost operate modificări ale 

prevederilor din Regulamentul cu privire la Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor 



2 

 

și procedura de selecție şi carieră a procurorilor, din perspectiva armonizării cu cadrul 

normativ superior a regulilor aplicabile în procesul de evaluare a candidaților la funcția 

de procuror, care participă la concurs în condițiile art.20 alin.(31) din Legea nr.3/2016, 

adică în baza vechimii de cel puțin 10 ani în funcția de procuror, judecător sau avocat. 

În acest mod, amendamentele introduse stabilesc mecanismele referitoare la 

consemnarea rezultatului final al evaluării persoanelor menționate, în baza căruia vor fi 

înscrise în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, aspecte ce au fost 

estimate ca fiind o evoluție pozitivă pentru activitatea de referință.  

De asemenea, au fost descrise obiectivele pe care și le propune Colegiul pentru 

activitate în anul 2021, raportat la cerințele referitoare la evaluarea procurorilor. 

Consiliul Superior al Procurorilor reține că procedurile de selecție reprezintă un 

interes instituțional deosebit, fiind o componentă ce vizează cariera procurorilor și, 

implicit, un pilon pe care se bazează independența funcțională a acestora. 

Pentru fiecare exercițiu de analiză a procedurilor legate de evaluarea procurorilor, 

Consiliul Superior al Procurorilor își fundamentează concluziile pe constatările 

forumurilor de specialitate referitor la promovarea standardelor internaționale privind 

activitatea procurorilor, menite să sporească capacitățile și profesionalismul acestora, dar 

și să contribuie la transparența și responsabilizarea procurorilor și a activității lor. 

Având în vedere constatările de specialitate, în cadrul dezbaterilor pe subiect s-a 

discutat referitor la aspectele practice al instrumentarului juridic, pus la dispoziție de lege 

organelor de autoadministrare pentru gestionarea procedurilor de selecție. În context, a 

fost analizată problematica desfășurării evaluărilor în cadrul concursurilor la care aplică 

un sigur candidat, din perspectiva asigurării competitivității și transparenței acestora. 

Pentru Consiliul Superior al Procurorilor opiniile identificate sunt valoroase pentru 

fundamentarea poziției instituționale în cadrul discuțiilor inițiate referitoare la estimarea 

și îmbunătățirea procedurilor de evaluare și selecție a procurorilor. 

Pornind de la constatările făcute, ținând cont de indicatorii aferenți activității 

Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor pentru anul 2020, Consiliul Superior al 

Procurorilor concluzionează că aceasta poate fi avizată pozitiv. 

Luând în considerare cele expuse, în temeiul art.art.70, 77 și 83 alin.(15) din Legea 

nr.3/2016, pct.1.4 din Regulamentul cu privire la Colegiul pentru selecția și cariera 

procurorilor și procedura de selecție şi carieră a procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-

14/17 din 23.02.2017, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

1. Activitatea Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor pentru anul 2020 se 

avizează pozitiv. 

2. Raportul de activitate a Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor pentru 

anul 2020 se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor 

www.csp.md, directoriul Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, subdirectoriul 

Rapoarte de activitate. 

3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor, 

www.csp.md, directoriul Hotărâri. 
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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 

2.  Fadei NAGACEVSCHI  absent 

3.  Emanoil PLOȘNIȚA absent 

4.  Victor CÎLCIC  semnat 

5.  Adrian BORDIANU  semnat 

6.  Inga FURTUNĂ semnat 

7.  Andrei ROȘCA semnat 

8.  Constantin ȘUȘU  absent 

9.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

10.  Ion GUCEAC  semnat 

11.  Dumitru PULBERE  semnat 

12.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                             semnat                      Angela MOTUZOC 

   

 

 
 


