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HOTĂRÂREA nr.1-64/2022 

cu privire la evaluarea etapei de recepționare a cererilor depuse în cadrul 

concursurilor anunțate prin Hotărârea nr.1-30/2022 din 10.02.2022 

 

24 martie 2022                                                                             municipiul Chișinău 

 

Evaluând dosarele depuse în cadrul concursurilor anunțate prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-30/2022 din 10.02.2022 pentru suplinirea 

unor funcții vacante de procuror, audiind informația prezentată de către domnul 

Andrei Roșca, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

 

În contextul exercitării competențelor aferente chestiunilor de selecție și 

carieră, prin Hotărârea nr.1-30/2022 din 10.02.2022, Consiliul Superior al 

Procurorilor a anunțat concurs între candidații la funcția de procuror din rândul 

absolvenților Institutului Național al Justiției înscriși la data de 10.02.2022 în 

Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista candidaților la 

funcțiile vacante de procuror, pentru următoarele funcții vacante de procuror în 

procuraturile teritoriale: 

- procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-Lunga (1 funcție); 

- procuror în Procuratura municipiul Bălți (2 funcții);  

- procuror în Procuratura raionului Basarabeasca (1 funcție); 

- procuror în Procuratura raionului Criuleni (1 funcție); 

- procuror în Procuratura raionului Drochia (1 funcție); 

- procuror în Procuratura raionului Fălești (1 funcție); 

- procuror în Procuratura raionului Glodeni (1 funcție); 

- procuror în Procuratura raionului Leova (1 funcție); 

- procuror în Procuratura raionului Ocnița (1 funcție); 

- procuror în Procuratura raionului Rezina (1 funcție); 

- procuror în Procuratura raionului Rîșcani (1 funcție); 

- procuror în Procuratura raionului Strășeni (1 funcție); 

- procuror în Procuratura raionului Taraclia (2 funcții); 

- procuror în Procuratura raionului Ungheni (1 funcție). 

Termenul limită pentru depunerea cererilor de aplicare la concursurile 

anunțate a fost stabilit pentru data de 16.02.2022, inclusiv, perioadă considerată 

suficientă pentru valorificarea dreptului la promovare. 

Respectiv, potrivit informației acumulate în acest sens, înregistrată de 

Consiliul Superior al Procurorilor, în termenul stabilit, pentru suplinirea funcțiilor de 

procurori în procuraturile menționate, au depus cereri de participare la concursurile 

în speță următorii candidați din rândul absolvenților Institutului Național al Justiției 

înscriși în Registru: Vadim Ilco, Maria Sîrbu, Eugeniu Țîgău, Tatiana Toacă, 

Vladimir Zanovei, Artur Botezatu, Cezar Țaca, Gheorghe Șchiopu, Iulia Muntean, 

Radu Procopciuc, Ana Gherman, Constantin Micleușanu, Larisa David, Sergiu 

Cojocari, Nicolae Oboroceanu, Serghei Gherman, Victor Cimbir, Stanislav Mangîr, 

Gheorghe Mîțu, Dorin Moraru. 

Având în vedere prevederile capitolului 8 lit. a) „concursul pentru numirea pe 
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post” din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, care stabilesc, în ordine 

consecutivă, regulile generale aferente desfășurării procedurii de anunțare a 

concursurilor, de selectare a candidaților și numire pe post, Consiliul Superior al 

Procurorilor se va pronunța asupra admisibilității cererilor depuse și, după caz, a 

remiterii acestora Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor. 

Din analiza cumulativă a informațiilor descrise, coroborate cu normele 

legislative relevante, Consiliul Superior al Procurorilor reține că pentru fiecare dintre 

cererile depuse, care formează obiect al prezentei hotărâri, sunt întrunite condițiile de 

admisibilitate, circumstanță care permite acceptarea tuturor dosarelor de concurs. 

Totodată, Consiliul Superior al Procurorilor notează că, din numărul total (20) 

de candidați la funcția de procuror din rândul absolvenților Institutului Național al 

Justiției care au aplicat la concurs, doar 7 candidați (Vadim Ilico, Maria Sîrbu, 

Tatiana Toacă, Vladimir Zanovei, Artur Botezatu, Constantin Micleușanu și Sergiu 

Cojocari) au fost supuși procedurii de evaluare în cadrul Colegiului pentru selecția şi 

cariera procurorilor și nu au manifestat intenția de a fi reevaluați, aceștia fiind înscriși 

în Registru în ordinea numerică în conformitate cu aprecierile făcute de către 

Colegiu.  

Totodată, 7 candidați (Eugeniu Țîgău, Cezar Țaca, Gheorghe Șchiopu, Iulia 

Muntean, Radu Procopciuc, Ana Gherman și Larisa David) au fost supuși anterior 

procedurii de evaluare în cadrul Colegiului pentru selecția şi cariera procurorilor  
fiind înscriși în Registru în ordinea numerică în conformitate cu aprecierile făcute de 

către Colegiu și au manifestat intenția de a fi reevaluați. 

Candidații din rândul absolvenților Institutului Național al Justiției, promoția 

anului 2021 (Nicolae Oboroceanu, Serghei Gherman, Victor Cimbir, Stanislav 

Mangîr, Gheorghe Mîțu și Dorin Moraru) au fost înscriși în Registru în baza mediei 

generale obținute la Institut Național al Justiției, nefiind supuși procedurii de 

selecție. 

Pe cale de consecință, Consiliul Superior al Procurorilor va remite pentru 

evaluare Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor doar dosarele candidaților 

care au aplicat și au manifestat intenția de a fi evaluați și reevaluați în cadrul 

concursurilor anunțate prin Hotărârea nr.1-30/2022 din 10.02.2022. 

După publicarea pe pagina web a modificărilor de referință în compartimentul 

corespunzător din Registrul candidaţilor, Aparatul Consiliului Superior al 

Procurorilor va anunța toți candidații care au aplicat la concurs despre data și locul 

convocării, în vederea alegerii funcțiilor vacante din cadrul procuraturilor teritoriale. 

Ținând cont de cele expuse, în temeiul prevederilor art.19 alin.(1) și (2), art.20 

alin.(4) și (7), art.21-23, art.24 alin.(1),  art.70, art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire 

la Procuratură, capitolul 8 secțiunea b) 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 Ș T E: 

 

1. A transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pentru 

evaluare conform criteriilor stabilite, cererile și dosarele de participare ale 

următorilor candidați: Eugeniu Țîgău, Cezar Țaca, Gheorghe Șchiopu, Iulia 

Muntean, Radu Procopciuc, Ana Gherman, Larisa David, Nicolae Oboroceanu, 
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Serghei Gherman, Victor Cimbir, Stanislav Mangîr, Gheorghe Mîțu și Dorin 

Moraru. 

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.  Dorel MUSTEAȚĂ absent 

2.  Sergiu LITVINENCO  semnat 

3.  Ceslav PANICO absent 

4.  Inga FURTUNĂ absentă 

5.  Andrei ROȘCA semnat 

6.  Constantin ȘUȘU  semnat 

7.  Eduard VARZAR semnat 

8.   Lilia POTÎNG semnat 

9.  Svetlana BALMUȘ semnat 

10.  Andrei CEBOTARI semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                       semnat                          Angela MOTUZOC 

 

 

 


