H O T Ă R Â R E A nr.12-112/18
cu privire la nominalizarea procurorilor propuși
pentru desemnare în calitate de conducători ai stagiilor
de practică pentru audienții Institutului Național al Justiției
municipiul Chişinău

20 iulie 2018

Examinând subiectul privind nominalizarea procurorilor propuși pentru
desemnare în calitate de conducători ai stagiilor de practică pentru audienții
Institutului Național al Justiției, audiind informația prezentată de către doamna Inga
Furtună, Consiliul Superior al Procurorilor –
C O N S T A T Ă:
Institutul Național al Justiției a solicitat, prin demers, Consiliului Superior al
Procurorilor transmiterea listei procurorilor propuși pentru desemnare în calitate de
conducători ai stagiilor de practică pentru audienții cursurilor de formare inițială,
desfășurarea cărora este preconizată pentru perioada cuprinsă între 17.09.201803.03.2019 și vizează procuraturile din toată republica.
Pentru soluționarea adresării de referință Consiliul Superior al Procurorilor a
analizat raționamentele de drept și de fapt aferente procedurii în speță.
Astfel, articolul 24 alin.(1) din Legea privind Institutul National al Justiției,
stabilește că audienţii cursurilor de formare iniţială desfăşoară stagii de practică,
conform curriculum-ului de practică, sub îndrumarea unui conducător de practică
desemnat de Institut în baza propunerii Consiliului Superior al Magistraturii,
Consiliului Superior al Procurorilor sau a conducătorului organului de urmărire
penală.
Concomitent, pct.6 din Regulamentul Institutului National al Justiției stabilește
că stagiile de practică se desfăşoară în cadrul instanţelor judecătoreşti, procuraturilor
şi organelor de urmărire penală pentru a lua nemijlocit cunoştinţă de activităţile
desfăşurate de acestea. La fiecare etapă a stagiului de practică, audientul-stagiar este
îndrumat de un conducător, desemnat de Institut în baza propunerii Consiliului
Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor şi a conducătorului
organului de urmărire penală.
Respectiv, potrivit aceleiași norme deducem că lista procurorilor propuși pentru
a fi desemnați în calitate de conducători ai stagiului de practică disponibili pentru
anul respectiv se transmite de către Consiliul Superior al Procurorilor, iar prin ordinul
Directorului Institutului Naţional al Justiţiei fiecărui audient-stagiar fiindu-i
desemnat, corespunzător specializării, un conducător de practică din nominalizarea
indicată.
Pe această linie de argumente, Consiliul Superior al Procurorilor accentuează
importanța realizării obiective și echidistante a exercițiului privind selectarea
procurorilor care să fie desemnați în calitate de conducători ai stagiilor de practică,
reieșind din rolul semnificativ al acestei etape din formarea inițială a procurorilor.
Este important să consemnăm că selectarea procurorilor s-a raportat la criteriile
aferente traseului profesional al titularilor, prevăzute de actele normative relevante:
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vechime în muncă în activitate de cel puţin 5 ani, un nivel înalt de pregătire teoretică
şi practică și reputație ireproșabilă.
Urmând cerințele prezentate, analizând informațiile preliminare oferite de
Secția resurse umane a Procuraturii Generale și deliberând asupra tuturor aspectelor
subiectului abordat, Consiliul Superior al Procurorilor a stabilit procurorii care, din
perspectiva prestației profesionale, întrunesc condițiile pentru a fi desemnați în
calitate de conducători ai stagiilor de procurori pentru audienții Institutului Național
al Justiției, în corespundere cu lista consemnată în dispozitivul prezentei hotărâri.
Luând în consideraţie cele expuse, în temeiul prevederilor art.24 din Legea
nr.152 din 08.06.2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei, art.77 și art.79 din Legea
nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A propune Institutului Național al Justiției desemnarea în calitate de
conducători ai stagiilor de practică desfășurate în perioada 17.09.2018-03.03.2019
pentru audienții cursurilor de formare inițială a următorilor procurori:
Procuratura Anticorupție
Nadejda Busuioc
Vitalie Codreanu
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal
Victor Plugaru
Dumitru Barbaroș
Nicu Șendrea
Valentin Baidaus
Eugen Manolachi
Nicolae Zanevici
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Centru
Vera Chiranda
Aliona Railean
Alexandru Casir
Veaceslav Potînga
Alla Cazacu
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani
Octavian Lazarev
Angela Pleșca
Liliana Verdeș
Lucia Andriuța
Alexandru Arcer
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Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana
Denis Poiată
Vitalie Costișanu
Elena Zghibarța
Liliana Partole
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Buiucani
Sergiu Zamă
Victor Furtună
Olesea Roșca
Liuba Conșina
Veaceslav Cernalev
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Botanica
Alexandru Caraman
Mariana Cherpec
Vitalie Galeru
Carolina Lupașcu
Serghei Savca
Procuratura raionului Hîncești
Oxana Ungureanu
Inga Boișteanu
Ovidiu Scutelnic

Procuratura raionului Ialoveni
Nicolae Mătăsaru
Valeriu Dermenji
Vasile Danu
Procuratura raionului Călărași
Ion Carp
Ion Moțpan
Vladimir Martea
Procuratura raionului Strășeni
Alexandra Cotun
Mariana Stănilă
Elena Pruneanu
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2. A transmite prezenta hotărâre Institutului Național al Justiției pentru
demararea procedurilor de emitere a actelor administrative corespunzătoare.
3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Procuraturii,
www.procuratura.md, directoriul Consiliul Superior al Procurorilor, subdirectoriul
Hotărâri.
4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată la Curtea
Supremă de Justiţie, în temeiul art.79 din Legea nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la
Procuratură.
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:
№

Numele și prenumele

Semnătura

1

HARUNJEN Eduard

semnat

2

IFTODI Victoria

absentă

3

MICU Victor

absent

4

FURTUNĂ Inga

semnat

5

ROȘCA Andrei

absent

6

BORDIANU Adrian

semnat

7

ȘUȘU Constantin

semnat

8

MĂRGINEANU Lilia

semnat

9

GUCEAC Ion

semnat

10

PULBERE Dumitru

semnat

Preşedinte al Consiliului
Superior al Procurorilor

semnat

Angela MOTUZOC
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