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H O T Ă R Â R E A nr.1-67/2021 

 cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea unor  

funcții vacante de procuror 

 

10 iunie 2021                                                                                    municipiul Chişinău  

 

Examinând subiectul cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea unor 

funcții vacante de procuror, 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 în 

conformitate cu competențele Consiliului Superior al Procurorilor și potrivit informaţiei 

prezentate vizând situaţia posturilor de referinţă din statele de personal ale Procuraturii.  

Consiliul Superior al Procurorilor constată la data de 10.06.2021 vacanţa  mai 

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

concursului organizat pentru candidații la funcția de procuror din rândul absolvenților 

Institutului Național al Justiției, înscriși în Registrul candidaților pentru suplinirea 

funcțiilor vacante.  

În acest context, se denotă şi raţionamentele de drept care întemeiază realizarea 

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

Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor anunţă periodic funcţiile de procuror 

vacante prin plasarea informaţiei respective pe pagina web oficială.  

Totodată, regulile referitoare la desfăşurarea concursurilor pentru numirea pe post 

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

nr.12-225/16 din 14.09.2016 şi, respectiv, se va ţine 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. 

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 

informațiilor prezentate cu referire la funcțiile de procuror vacante cu situația reflectată în  

lista candidaților la funcțiile vacante de procuror cu secțiunile separate referitoare la 

absolvenții Institutului Național al Justiției, persoanele menționate la art.20 alin.(3) și 

alin.(31) din Legea nr.3/2016, care au parcurs procedurile preliminare.  

Astfel, după derularea procedurilor de evaluare și consemnare a mențiunilor de 

rigoare în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Consiliul Superior al 

Procurorilor notează că în prezent, în Lista candidaților la funcțiile vacante de procuror 

sunt incluse, per total 88 de persoane, dintre care în secțiunea referitoare la absolvenții 

Institutului Național al Justiției sunt înscrise 22 de persoane, care au absolvit cursurile de 

formare inițială din cadrul Institutului Național al Justiției, în perioada 2019-2020 și acced 

pentru prima dată în circuitul instituțional de numire pe post în funcția de procuror. 
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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 circumstanţele 

stabilite determină ca fiind relevantă anunțarea concursului de numire pe post cu referință 

la absolvenții Institutului Național al Justiției. 

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

incidente prevederile pct.pct.8.17-8.19 din Regulamentul Consiliului Superior al 

Procurorilor, care stabilesc regulile generale aferente convocării și desfășurării ședinței în 

vederea alegerii funcțiilor vacante, urmând să fie aplicate în modul corespunzător. 

În această ordine de idei, Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor va anunța 

candidații evaluați, din rândul absolvenților Institutului Național al Justiției, despre data 

și locul convocării în ședință pentru exprimarea verbală a opțiunilor.  

Rezultatele obținute la Institutul Național al Justiției se echivalează în punctaj care 

se calculează după formula: un punct pentru fiecare zecime a notei. Punctajul obținut 

astfel, nu se rotunjește până la întreg. 

În cazul imposibilității participării la ședință, candidații vor formula opțiunile prin 

e-mail, expediate Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor până la data convocării 

acestora. În e-mail candidatul își va exprima mai multe opțiuni, în ordinea descrescătoare 

a preferinței. În cazul prezentării la concurs a candidatului, care și-a expus opțiunea prin 

e-mail, va prevala opțiunea exprimată de către acesta în ședință.  

Luând în considerare cele expuse, în temeiul prevederilor art.19 alin.(1), 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 Ş T E: 

 

1. Se anunță concurs între candidații la funcția de procuror din rândul absolvenților 

Institutului Național al Justiției, înscriși la data de 10.06.2021 în Registrul candidaților 

pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista candidaților la funcțiile vacante de procuror, 

pentru următoarele funcții vacante: 

- procuror în Procuratura raionului Cahul (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Cantemir (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Leova (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Taraclia (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Ungheni (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Fălești (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Ștefan Vodă (1 unitate). 

2. A dispune Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor convocarea 

candidaților la funcția de procuror, în termen de până la data de 22.06.2021, în condițiile 

pct.pct.8.17-8.19 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, în vederea 

formulării opțiunilor pentru funcțiile vacante anunțate la concurs în prezenta hotărâre. 

 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 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  semnat 

5.  Adrian BORDIANU  semnat 

6.  Inga FURTUNĂ semnat 

7.  Andrei ROȘCA semnat 

8.  Constantin ȘUȘU  semnat 

9.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

10.  Ion GUCEAC  semnat 

11.  Dumitru PULBERE  absent 

12.  Lilia POTÎNG absentă  

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                        semnat                                     Angela MOTUZOC 


