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  H O T Ă R Â R E A nr.1-51/2021 

cu privire la anunțarea concursurilor pentru suplinirea unor  

funcții vacante de procuror  

 

29 aprilie 2021                                                                                   municipiul Chişinău  

 

 

Examinând subiectul cu privire la anunțarea concursurilor între procurori pentru 

suplinirea unor funcții vacante, audiind informația prezentată de către domnul Constantin 

Șușu, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

  

Procedura anunţării funcţiilor de procuror vacante se realizează periodic de către 

Consiliul Superior al Procurorilor, în raport cu informaţia prezentată vizând situaţia 

posturilor de referinţă din statele de personal ale Procuraturii.   

Astfel, analizând situaţia la zi, atestată la data de 29.04.2021, Consiliul Superior al 

Procurorilor constată vacanţa unor funcţii de procuror în cadrul Procuraturii pentru 

Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și Procuraturii Anticorupție, care 

urmează a fi suplinite, în vederea asigurării eficienţei depline a activităţii instituţiei 

Procuraturii. 

În acest context, reţinem şi raţionamentele de drept care întemeiază realizarea 

acestui exerciţiu, notând că, potrivit art.24 alin.(1) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor anunţă periodic funcţiile de procuror 

vacante, fiind plasată informaţia respectivă pe pagina web oficială a instituției. 

Totodată, este relevant a se menţiona că numirea în funcție într-o procuratură 

specializată se aliniază, de drept, regulilor referitoare la concursul pentru promovare, care 

sunt descrise în Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor şi, respectiv, pentru 

derularea procedurilor de concurs se va ţine cont de prevederile secțiunii b) din capitolul 

8 din actul normativ vizat. 

Reglementările enunţate supra stabilesc că la concursul pentru promovare 

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. 

Urmând aceste prescripţii normative, pentru accedere în funcţiile indicate, 

procurorii vor formula cereri de participare la concursurile corespunzătoare, cu indicarea 

concretă a funcţiei pentru care candidează, pentru ca ulterior să fie apreciaţi de către 

Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor. 

În situaţia în care procurorul optează pentru mai multe funcţii, este necesară 

depunerea cererilor corespunzător numărului de opţiuni formulate, cu menţiunea că 

procurorul care aplică la mai multe funcţii, este evaluat de către Colegiul pentru selecţia 

şi cariera procurorilor pentru fiecare funcţie la care candidează. 

Luând în considerare cele expuse, în temeiul prevederilor art.19 alin.(l) și (2), 

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

capitolul 8 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea 
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nr. 12-225/16 din 14.09.2016, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A anunța concurs, între procurorii ce se vor înscrie până la data de 18 mai 2021, 

inclusiv, în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista 

procurorilor care solicită promovarea, pentru suplinirea funcțiilor vacante de: 

- procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și 

Cauze Speciale (3 unități); 

- procuror în Procuratura Anticorupție (1 unitate). 

2. Procurorii vor depune la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, până la 

data de 18 mai 2021, ora 1700, cerere sau, după caz, cereri, prin care vor solicita aprecierea 

de către Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, cu indicarea concretă a funcției 

pentru care candidează.  

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.  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 
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11.  Dumitru PULBERE semnat 

12.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                          semnat                            Angela MOTUZOC 
 
 

 

 

 


