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H O T Ă R Â R E A nr.1-62/2021 

cu privire la examinarea cererilor de aplicare pentru susținerea examenului în 

temeiul vechimii în muncă la Institutul Național al Justiției 

 

 

20 mai 2021                                                                                      municipiul Chişinău  

 

Examinând cererile de aplicare pentru susținerea examenului în temeiul vechimii 

în muncă la Institutul Național al Justiţiei, audiind informația prezentată de către domnul 

Andrei Roșca, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 

 

Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor se află pentru examinare cererile și 

actele confirmative depuse de către Tatiana Svistal, Fiodor Matchin, Nina Manea, Andrei 

Begu, Nadia Munteanu și Clavdia Trestian,  în vederea susținerii examenului de capacitate 

în cadrul Institutului Național al Justiției, pentru a aplica la funcția de procuror în temeiul 

vechimii în muncă.   

Analizând dosarele depuse, Consiliul Superior al Procurorilor reține raționamentele 

de drept și de fapt, care se circumscriu exercițiului de referință. 

Potrivit prevederilor art.20 alin.(1) și alin.(3) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, persoana care nu a absolvit cursurile de formare iniţială a procurorilor din 

cadrul Institutului Naţional al Justiţiei poate candida la funcţia de procuror dacă are o 

vechime de cel puţin 5 ani în funcţiile de procuror sau judecător în instanţele judecătoreşti 

naţionale sau internaţionale, de ofiţer de urmărire penală, de avocat, de Avocat al 

Poporului, de consultant al procurorului, de asistent judiciar în instanţa de judecată, de 

asemenea în funcţiile de specialitate juridică din aparatul Curţii Constituţionale, al 

Consiliului Superior al Procurorilor, al Consiliului Superior al Magistraturii, al 

Ministerului Justiţiei, al Ministerului Afacerilor Interne, al Centrului Naţional 

Anticorupţie, al Serviciului Vamal sau în funcţia de profesor titular de drept în instituţiile 

de învăţământ superior acreditate, cu condiția susținerii examenului în fața Comisiei de 

absolvire a Institutului Național al Justiției. 

Totodată, Consiliul Superior al Procurorilor consemnează că, potrivit art.28 alin.(1) 

din Legea nr.152/2006 privind Institutul Național al Justiției, examenul pentru persoanele 

care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă se 

organizează de Institut și se susține în fața Comisiei pentru examenele de absolvire.   

Cererile persoanelor care doresc să candideze la funcția de procuror în temeiul 

vechimii în muncă recepționate de Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor până la 

data de 20 mai 2021 au fost verificate, preliminar, din perspectiva întrunirii condițiilor de 

admisibilitate. 

Astfel, în ședința Consiliului Superior al Procurorilor au fost examinate și analizate 

cererile de referință, copiile de pe actele confirmative depuse, în raport cu rigorile stabilite 

de legislație în acest sens.  

Urmare a exercițiului de evaluare a corespunderii setului de acte prezentat, s-a 

constatat că referitor la solicitanții Tatiana Svistal, Fiodor Matchin, Nina Manea, Andrei 
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Begu, Nadia Munteanu și Clavdia Trestian sunt întrunite condițiile de admisibilitate și, pe 

cale de consecință, Consiliul Superior al Procurorilor decide remiterea dosarelor 

consemnate în adresa Institutului Național al Justiției, pentru organizarea procedurilor 

aferente susținerii examenului de capacitate în temeiul vechimii în muncă. 

Având în vedere argumentele expuse, acționând în temeiul prevederilor art.20 

alin.(1) lit.e) şi alin.(3) și art.77 din Legea nr.3/2016, pct.pct.2, 5, 8, 9 și 10 din 

Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului pentru persoanele 

care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Institutului Național al Justiției nr.1/1 din 31.01.2017, 

Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A remite materialele persoanelor care doresc să candideze la funcția de procuror 

în temeiul vechimii de muncă, care întrunesc condițiile prevăzute de lege (conform listei-

anexă, parte-integrantă a hotărârii emise), depuse până la data de 20 mai 2021, pentru 

susţinerea examenului în faţa Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al Justiției. 

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

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

3. 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 semnat 

4.  Victor CÎLCIC absent 

5.  Adrian BORDIANU semnat 

6.  Inga FURTUNĂ semnat 

7.  Andrei ROȘCA semnat 

8.  Constantin ȘUȘU semnat 
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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 
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ANEXA  

la Hotărârea nr.1-62/2021 

din 20.05.2021 

 

 

LISTA 

 persoanelor care întrunesc condițiile art. 20 alin.(3) din Legea 3/2016  

cu privire la Procuratură, pentru a candida la funcția de procuror 

 în temeiul vechimii în muncă  

 

N/o Numele, prenumele 

solicitantului 

Funcţia relevantă Vechimea în muncă 

potrivit art.20 alin.(3) 

din  

Legea 3/2016 

 

1.  Svistal Tatiana Ex-procuror, consultant al 

procurorului, Procuratura 

Generală 

 

5 ani și 4 luni 

2.  Matchin Fiodor Ofițer superior de urmărire penală 

 

5 ani și 08 zile 

3.  Manea Nina Consultant al procurorului, 

Procuratura raionului 

Basarabeasca 

6 ani și 4 luni 

4.  Begu Andrei Ex-procuror 

 

6 ani și 6 luni 

5.  Munteanu Nadia OUP, consultant al procurorului, 

Procuratura mun.Chișinău 

 

5 ani și 4 luni 

6.  Trestian Clavdia Ofițer de urmărire penală 

 

8 ani și 2 luni 

 
 

 

 


