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H O T Ă R Â R E A nr.1-94/2022 

cu privire la evaluarea rezultatelor etapei de selecţie și nominalizarea candidatului 

la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție 

 

7 iunie 2022                                                                                            municipiul Chişinău 

 

Examinând rezultatele etapei de selecţie a candidatului la funcția de procuror-șef al 

Procuraturii Anticorupție, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

 

La data de 30 mai 2022, prin Hotărârea nr.1-93/2022, Consiliul Superior al 

Procurorilor a luat act de dosarele candidaților Adrian Bordianu, Victor Brînză, Veronica 

Dragalin și Octavian Iachimovschi, admiși în concursul la funcția de procuror-șef al 

Procuraturii Anticorupție și a constatat eligibilitatea procedurilor de preselecție a 

candidaților nominalizați. 

În egală măsură, având în vedere dispozițiile art.251 alin.(10) din Legea nr.3/2016 

cu privire la Procuratură, referitor la data limită de desfășurare a probei interviului, potrivit 

prevederilor aceleiași hotărâri, Consiliul Superior al Procurorilor a convenit asupra zilei 

de 7 iunie 2022 pentru intervievarea candidaților la funcția de procuror-șef al Procuraturii 

Anticorupție. 

Notăm că, potrivit prevederilor art.251 alineatele (2)-(4) din Legea nr.3/2016, 

candidatul la funcția de procuror-șef al procuraturii specializate este selectat prin concurs 

public, care cuprinde următoarele etape: 

a) preselecția candidaților de către o comisie specială instituită de Consiliul 

Superior al Procurorilor; 

b) selecția candidatului de către Consiliul Superior al Procurorilor. 

Modul de organizare și desfășurare a fiecărei etape a concursului este stabilit prin 

Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru selectarea 

candidatului la funcția de procuror-șef al procuraturii specializate (Procuratura 

Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale), aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-16/2022 din 

04.02.2022 (în continuare – Regulament). 

În cadrul etapei de interviu, organizată la data de 07.06.2022, Consiliul Superior al 

Procurorilor, potrivit pct.51 din Regulament, a intervievat și evaluat fiecare candidat în 

baza fișei – Anexa nr.2, după următoarele criterii:  

a) conceptul de management și dezvoltare instituțională;  

b) motivația de accedere în funcția de procuror-șef al procuraturii specializate;  

c) gândire critică, raportare la valorile profesionale și angajament;  

d) exprimarea clară și logică, inclusiv în cadrul discursului public de la interviu;  

e) experiența și competența profesională;  

f) autocontrol și rezistență la stres;  

g) abilități manageriale;  

h) etica și buna reputație. 
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Potrivit prevederilor Regulamentului (pct.48 teza a II-a), candidații sunt 

intervievați de către Consiliu în ordinea alfabetică a numelui. În cadrul ședinței, ținându-

se cont de principiul tratamentului egal față de toți candidații și oportunitatea de a participa 

în condiții egale la acest interviu (candidații fiind consultați prealabil cu privire la 

disponibilitatea de participare) s-a decis intervievarea candidaților potrivit ordinii agreate 

colegial, după cum urmează – Adrian Bordianu, Veronica Dragalin, Victor Brînză și 

Octavian Iachimovschi. Fiecare candidat a fost intervievat în ședință închisă, interviurile 

fiind înregistrate prin intermediul mijloacelor audio/video.  

După încheierea fiecărui interviu, Consiliul Superior al Procurorilor a evaluat în 

deliberare fiecare candidat, prin completarea fişei de evaluare, în conformitate cu regulile 

stabilite în Regulament. 

Urmare a calculului efectuat, candidaţii au obţinut următorul punctaj mediu final: 

 

Nr. Numele şi prenumele candidatului Media punctajului total 

1. BORDIANU Adrian 40,93 

2. DRAGALIN Veronica 72,15 

3. BRÎNZĂ Victor 36,15 

4. IACHIMOVSCHI Octavian 53,01 

 

În conformitate cu prevederile pct.54 din Regulament, după totalizarea rezultatului, 

Consiliul Superior al Procurorilor adoptă o hotărâre motivată prin care nominalizează 

candidatul care a acumulat cel mai mare punctaj al rezultatului final în baza fișelor de 

evaluare, și pe care îl propune ulterior Procurorului General pentru numirea în funcția de 

procuror-șef al procuraturii specializate. 

Astfel, ținând cont de rezultatele exercițiului de calcul, deliberând asupra 

prestațiilor de la interviu, Consiliul Superior al Procurorilor constată că cel mai mare 

punctaj l-a acumulat candidata Veronica Dragalin. 

Pe cale de consecinţă, constatând întrunirea de către candidata Veronica Dragalin a 

condiţiilor legale pentru deţinerea funcţiei de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, că 

dumneaei, urmare a evaluării rezultatelor, a acumulat cel mai mare punctaj final, în 

conformitate cu prevederile art.1251 alin.(3) din Constituţia Republicii Moldova, art.251 

alin.(10), art.70 alin.(1) lit.g) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, dispoziţiile 

Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru 

selectarea candidatului la funcția de procuror-șef al procuraturii specializate (Procuratura 

Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale), aprobat prin Hotărârea nr.1-16/2022 din 04.02.2022, cu votul membrilor 

prezenţi, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

H O T Ă R Ă S T E: 

 

1. A o desemna pe doamna Veronica Dragalin, care a acumulat cel mai mare 

punctaj final, câștigător al concursului public de selectare a candidatului la funcția de 

procuror-șef al Procuraturii Anticorupție. 
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2. A propune Procurorului General candidatura doamnei Veronica Dragalin, 

pentru a fi numită în funcţia de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție. 

3. A transmite Procurorului General prezenta hotărâre şi dosarul de concurs al 

doamnei Veronica Dragalin. 

4.  A publica media punctajului total obţinut de către candidaţi şi a plasa 

înregistrările audio/video ale interviurilor, pe pagina web oficială a Consiliului Superior 

al Procurorilor. 

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

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

6. 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 semnat 

2.  Sergiu LITVINENCO semnat 

3.  Ceslav PANICO semnat 

4.  Inga FURTUNĂ         semnat 

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 


