H O T Ă R Â R E A nr.12-163/17
cu privire la transmiterea dosarelor procurorilor, înscriși în Registrul
procurorilor care solicită promovarea în funcţia de procuror în procuratura
specializată sau în Procuratura Generală, în Colegiul pentru selecția și cariera
procurorilor
30 noiembrie 2017

mun.Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la transmiterea dosarelor procurorilor,
înscriși în Registrul procurorilor care solicită promovarea în funcţia de procuror în
procuratura specializată sau în Procuratura Generală, în Colegiul pentru selecția și
cariera procurorilor, audiind informația dlui Mircea Roșioru, Consiliul Superior al
Procurorilor –
C O N S T A T Ă:
Prin hotărârea nr.12-162/17 din 16.11.2017 Consiliul Superior al Procurorilor
a anunțat concurs între procurorii înscriși, până la data de 16.11.2017, în Registrul
procurorilor care solicită promovarea în funcţia de procuror în Procuratura
specializată sau în Procuratura Generală, pentru suplinirea a câte 1 funcție vacantă
de procuror în Secţia unificare a practicii în domeniul urmăririi penale, Secţia
protocol, cooperare internaţională şi integrare europeană (provizoriu vacantă) şi
Secţia investigarea fraudelor contra mediului şi intereselor publice.
Termenul-limită de depunere a cererilor, în vederea aprecierii de către
Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, a fost stabilit pentru data de
24.11.2017.
Astfel, în raport cu funcțiile scoase la concurs, au fost recepționate cererile
următorilor procurori:
Nr.
ord.

1

1

1

Numele și prenumele
candidatului

Funcţia deţinută

Nr. și data
hotărârii
CEPP

Punctaj

Procuror în Secția unificare a practicii în domeniul urmăririi penale
din cadrul Direcţiei urmărire penală şi criminalistică
Procuror în Procuratura mun.Chişinău, 14-86/17 din
Pascal Mihail
88,3
28.04.17
Oficiul Principal
Procuror în Secția protocol, cooperare internaţională şi integrare europeană
din cadrul Direcţiei cooperare internaţională şi integrare europeană
14-125/17
Procuror în Procuratura mun.Chişinău,
Vdovîi Aliona
84
din 28.07.17
Oficiul Centru
Procuror în Secția investigarea fraudelor contra mediului şi intereselor publice
din cadrul Direcţiei politici, reforme şi protecţia intereselor societăţii
14-25/17 din
Procuror în Procuratura raionului
Teţcu Ion
78,2
17.03.17
Străşeni

Fiind demarate procedurile ce preced înscrierea candidaților în Registru,
Consiliul ia act de următoarele informații relevante:
- toți candidații au fost evaluați în mod extraordinar de către Colegiul de
evaluare a performanțelor procurorilor, obținând calificativul „foarte bine”;
- potrivit concluziilor formulate în conținutul certificatelor medicale privind
corespunderea pentru exercitarea funcţiei de procuror, eliberate de Comisia pentru
verificarea stării de sănătate a candidaţilor la funcţia de procuror şi a procurorilor în

funcţie, privind corespunderea pentru exercitarea funcţiei de procuror, toți candidații
sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror;
- toți candidații au o vechime în funcția de procuror de peste 5 ani.
Luând în consideraţie cele expuse, în temeiul prevederilor art.19 alin.(1) și
(2), art.20 alin.(4), (6) și (7), art.21-22, 24 alin.(1), art.77 și art.79 din Legea nr.3 din
25.02.2016 cu privire la Procuratură, pct.8.20 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 lua act de informația secretariatului-ad-hoc al Consiliului Superior al
Procurorilor, potrivit căreia, până la data de 24.11.2017, la concursul pentru
suplinirea funcţiilor vacante de procuror în Secţia unificare a practicii în
domeniul urmăririi penale, Secţia protocol, cooperare internaţională şi
integrare europeană (provizoriu vacantă) şi Secţia investigarea fraudelor contra
mediului şi intereselor publice, anunţat prin hotărârea nr.12-1162/17 din
16.11.2017, s-au înscris câte un candidat.
2. Astfel, în raport cu funcțiile scoase la concurs, a transmite Colegiului
pentru selecția și cariera procurorilor, în vederea aprecierii, cererile procurorilor:
Mihail Pascal, Aliona Vdovîi şi Ion Teţcu.
3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a procuraturii,
www.procuratura.md, link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, directoriul
Hotărâri.
4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată la Curtea
Supremă de Justiţie, în completul de judecată care examinează contestaţiile
împotriva hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii, de orice persoană
vătămată într-un drept al său, într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data la care
hotărârea vizată i-a fost comunicată.
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:
№
Numele și prenumele
1

CEBOTARI Vladimir

2

FORTUNA Ghenadie

3

HADÎRCĂ Igor

4

HARUNJEN Eduard

5

MARIȚ Alexandru

6

MAȘNIC Eduard

7

MICU Victor

8

MOROZ Remus

Semnătura

9

POPOV Ruslan

10

STOINOV Vasile

11

TUREAC Viorel

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Mircea ROȘIORU

