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H O T Ă R Â R E A nr.1-47/2021 

cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea 

 funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Glodeni 

 

29 aprilie 2021                                                                                  municipiul Chişinău  

 

Examinând rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de procuror-șef al 

Procuraturii raionului Glodeni, audiind informația prezentată de către doamna Angela 

Motuzoc, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

 

Prin Hotărârea nr.1-28/2021 din 25.02.2021 Consiliul Superior al Procurorilor a 

anunțat concurs pentru suplinirea funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului 

Glodeni. 

 Potrivit normelor legislative aferente subiectului, participarea la acest concurs 

s-a referit la procurorii înscriși până la data de 24.03.2021 în Lista procurorilor care 

solicită numirea în funcţia de procuror-şef sau de adjunct al procurorului-şef din 

Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante. 

Termenul-limită pentru depunere a cererilor de participare la concursul în speță 

a fost stabilit pentru data de 24.03.2021, perioadă în care, potrivit informației oferite 

de Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor a aplicat un singur candidat, domnul 

Sergiu Mititelu, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Fălești, care la data 

concursului exercită interimatul funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului 

Glodeni. 

În virtutea regulilor stabilite pentru desfășurarea concursului, prin Hotărârea 

nr.1-35/2021 din 04.04.2021 Consiliul Superior al Procurorilor a dispus transmiterea 

dosarului acestui candidat Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor. 

Urmare a procedurii de evaluare, domnul Sergiu Mititelu a obţinut nota finală – 

150 de puncte, calculată în baza mediei punctajelor oferite de Colegiul de evaluare a 

performanțelor procurorilor și Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor.1 

Pentru o analiză deplină, Consiliul Superior al Procurorilor menționează că 

rezultatele evaluărilor nu au fost contestate în temeiul reglementărilor prevăzute de 

art.24 alin.(4) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură. 

Potrivit datelor adiționale referitoare la profilul profesional al candidatului se 

constată că domnul Sergiu Mititelu a acumulat 21 de ani și 9 luni vechime de muncă 

în funcția de procuror, perioadă în care a deținut timp de 14 ani și 4 luni funcții de 

conducere și corespunde, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcției de 

procuror. 

În cadrul ședinței din 29.04.2021 domnul Sergiu Mititelu a confirmat cererea 

depusă de participare la concurs și a prezentat aspecte esențiale ale viziunilor sale 

manageriale în raport cu funcția la care aspiră. 

De asemenea, în baza întrebărilor adresate de către membrii Consiliului Superior 

al Procurorilor, domnul Sergiu Mititelu a prezentat opinia sa referitoare la promovarea 

în practică a soluțiilor de consolidare a integrității profesionale a procurorilor, de 

asigurare a standardelor promptitudinii investigațiilor efectuate pe dosarele penale și 

 
1 Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor nr.2-12/2021 din 09.04.2021 
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de conlucrare eficientă cu organele de drept și autoritățile publice locale dislocate pe 

teritoriul deservit de subdiviziunea teritorială a Procuraturii de referință.  

Având în vedere că accederea în funcția enunțată se circumscrie procedurilor de 

ocupare a posturilor de conducere, Consiliul Superior al Procurorilor va analiza 

prevederile normative relevante aferente speței. 

Pentru realizarea acestui exercițiu de selecție, se reține dispoziția art.19 alin.(1) 

din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, care statuează că selecția candidaților la 

funcția de procuror și cariera procurorilor se fac prin concurs, avînd drept scop 

asigurarea unui proces de selecție obiectiv, imparțial și transparent, care să garanteze 

alegerea celor mai buni candidați pentru funcția respectivă. 

Procedura şi criteriile de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de procuror 

conducător sunt stabilite în capitolul 8 lit.b) din Regulamentul Consiliului Superior al 

Procurorilor, dispoziții normative care au fost respectate la desfășurarea acestui 

concurs. 

Totodată, Consiliul Superior al Procurorilor consemnează despre conformarea 

punctajului obținut de către candidat urmare a procedurii de evaluare cu cerința expusă 

în pct.8.22 alin.2 din Regulamentul menționat, potrivit căruia, în cazul concursului 

pentru ocuparea funcției de procuror-șef, adjunct al procurorului-șef, șef al 

subdiviziunii Procuraturii Generale cu participarea unui singur candidat, acesta trebuie 

să acumuleze, la evaluarea de către Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, 

minimul de 50 de procente din punctajul maxim total, prevăzut de fișa de evaluare 

corespunzătoare (35 de puncte pentru exercițiul în speță). 

Concomitent, analizând documentele din dosarul de concurs și evaluând 

prestația profesională în cadrul interviului, Consiliul Superior al Procurorilor reține că, 

pe lângă media înaltă obținută în cadrul etapelor de concurs, domnul Sergiu Mititelu a 

demonstrat că deține abilitățile necesare funcției de conducere atât prin prisma 

cunoștințelor teoretice de specialitate, cât și a viziunilor privind principiile care 

guvernează activitatea procurorilor.   

Astfel, ținând cont de prevederile actelor normative menționate supra și de 

rezultatul final al evaluării candidatului, precum și de inexistența situațiilor ce ar genera 

incompatibilitatea cu statutul de procuror și funcția de procuror-șef al Procuraturii 

raionului Glodeni, Consiliul Superior al Procurorilor desemnează pe domnul Sergiu 

Mititelu ca fiind învingător al acestui concurs. 

În temeiul argumentelor expuse și în conformitate cu prevederile art.19 alin.(1), 

art.20 alin.(4) și (7), art.21, art.22, art.24 alin.alin.(1), (4), (6), art.25 alin.(1) și alin.(4), 

art.70 alin.(1) lit.g), art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, pct.pct.8.21, 

8.22 și 8.24 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 Ş T E: 

 

1. A desemna ca fiind învingător al concursului anunțat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-28/2021 din 25.02.2021 pentru suplinirea 

funcției vacante de procuror-șef al Procuraturii raionului Glodeni, pe domnul Sergiu 

Mititelu, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Fălești. 

2. A propune Procurorului General numirea domnului Sergiu Mititelu în 

funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Glodeni, pentru un mandat de 5 ani. 
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3. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General, pentru demararea 

procedurilor de emitere a actelor administrative corespunzătoare.  

4. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

5. 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.  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  semnat 

9.  Lilia MĂRGINEANU  absentă 

10.  Ion GUCEAC  semnat 

11.  Dumitru PULBERE  semnat 

12.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                      semnat                                  Angela MOTUZOC 


