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  H O T Ă R Â R E A  nr.1-35/2020 

cu privire la anunțarea concursului pentru alegerea membrilor  

colegiilor din rândul societății civile 

 

7 mai 2020                                                                                         municipiul Chişinău  

 

 

Examinând subiectul cu privire la anunțarea concursului pentru alegerea 

membrilor colegiilor din rândul societății civile, audiind informația prezentată de către 

domnul Constantin Șușu, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

 

Activitatea colegiilor din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor se 

realizează prin exercitarea mandatelor cu o durată de 4 ani a membrilor aleși în aceste 

entități publice, care se încheie la expirarea termenului stabilit. 

Astfel, având în vedere că mandatul curent al Colegiului pentru selecția și cariera 

procurorilor, Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor, Colegiului de 

disciplină și etică, încetează de drept și ținând cont de necesitatea asigurării continuității 

activității acestora, Consiliul Superior al Procurorilor urmează să organizeze procedurile 

relevante în vederea constituirii noilor componențe. 

În această ordine de idei se reține că alegerea membrilor-procurori din cadrul 

colegiilor este de competența Adunării Generale a Procurorilor și, în consecință, se va 

realiza potrivit modului prescris conform reglementărilor relevante. 

Concomitent, consemnăm că selectarea membrilor din rândul societății civile 

constituie, prin lege, atribuția Consiliului Superior al Procurorilor și analizând cerințele 

stabilite în acest sens, se impune demararea procedurilor organizatorice corespunzătoare. 

Din perspectiva exigențelor normative1, Consiliul Superior al Procurorilor alege, 

prin concurs public, câte doi membri titulari și unul supleant din rândul societății civile 

în fiecare colegiu din subordinea sa. Concursul se anunță cu cel puțin 3 luni până la data 

expirării mandatului, circumstanță care generează necesitatea demarării procedurilor 

organizatorice aferente acestui exercițiu de selecție. 

Condițiile pentru alegerea reprezentanților societății civile în colegiile respective 

prevăd că acești candidați trebuie să dețină cetățenia Republicii Moldova, să cunoască 

limba de stat și în privinţa lor să nu fie instituită o măsură de ocrotire judiciară. În egală 

măsură, aceștia trebuie să se bucure de o reputație ireproșabilă, să fie o autoritate 

recunoscută în domeniile lor de activitate și să se conformeze regimului juridic al 

restricțiilor stabilite de actele normative.  

Generalizând cele expuse, în baza art.20 alin.(1) lit.a)-c), art.69 alin.(6) și (7), art.70 

alin.(1) lit.e), art.77 și art.83 alin.(4) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, 

 
1 Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016 
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pct.11 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 anunţa concurs public pentru persoanele care întrunesc condiţiile stabilite de 

art.20 alin.(1) lit.a)-c), art.69 alin.(6) și alin.(7) și art.83 alin.(4) din Legea nr.3/2016 cu 

privire la Procuratură, pentru selectarea membrilor în Colegiile din subordinea 

Consiliului Superior al Procurorilor din rândul reprezentanților societății civile, după 

cum urmează: 

Nr. Denumirea Colegiului Numărul de funcții 

anunțate 

1. Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor 1 funcție 

2. Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor 2 funcții 

3. Colegiul de disciplină și etică 2 funcții 

 

2. Dosarul de participare la concurs va conține următoarele acte: 

a) cererea de participare la concurs; 

b) copia de pe buletinul de identitate; 

c) copia diplomei de studii superioare;  

d) diplome, certificate, alte documente care confirmă caracterul recunoscut al 

activității sale; 

e) copia de pe carnetul de muncă, în cazul în care candidatul deține carnetul de 

muncă;  

f) cazierul judiciar;  

g) certificat privind lipsa sancțiunilor disciplinare în decursul ultimelor 12 luni; 

h) curriculum vitae; 

i) scrisoare de motivare; 

j) acord din partea instituției în care activează; 

k) declarație pe propria răspundere conform Anexei nr.1 la Regulamentul 

Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 

14.09.2016; 

l) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor prezentate 

și lipsa incompatibilităților. 

 

3. Cererile de participare la concurs se vor depune la Aparatul Consiliului 

Superior al Procurorilor (mun.Chişinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.73, tel:022-828-

501, bir.17), până la 18.06.2020, inclusiv. 

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

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 
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5. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul 

art.191 din Codul administrativ.  

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Alexandr STOIANOGLO  semnat 

2.  Fadei NAGACEVSCHI  absent  

3.  Emanoil PLOȘNIȚA semnat 

4.  Mihail COTOROBAI absent  

5.  Vasile STOINOV  semnat 

6.  Adrian BORDIANU  semnat 

7.  Inga FURTUNĂ semnat 

8.  Andrei ROȘCA semnat 

9.  Constantin ȘUȘU  semnat 

10.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

11.  Ion GUCEAC  semnat 

12.  Dumitru PULBERE  semnat 

13.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                          semnat                     Angela MOTUZOC 

 
 

 


