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PROCESUL-VERBAL nr.6
al şedinţei Consiliului Superior al Procurorilor
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(întocmit în conformitate cu art.77 alin.(8) din Legea cu privire la Procuratură și Ordinul Procurorului
General nr. 320/9 din 29.12.2004 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de
secretariat şi arhivă în Procuratura Generală, anexa nr.7 la pct.5.5.1)

Total membri ai Consiliului Superior al Procurorilor - 12
Au participat la şedinţă – 9

Prezenţi:
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:
1. Dna Angela MOTUZOC
2. Dl Eduard HARUNJEN
3. Dl Ruslan CARAIVAN
4. Dna Inga FURTUNĂ
5. Dl Andrei ROȘCA
6. Dl Adrian BORDIANU
7. Dl Constantin ȘUȘU
8. Dna Lilia MĂRGINEANU
9. Dl Ion GUCEAC
Absenți:
10. Dna Victoria IFTODI
11. Dl Victor MICU
12. Dl Dumitru PULBERE

- Preşedinte al Consiliului Superior al Procurorilor;
- Procuror General;
- Procuror-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia;
- Membru detașat;
- Membru detașat;
- Membru detașat;
- Membru detașat;
- Conferenţiar universitar, ULIM, doctor în drept;
- Profesor universitar, academician, doctor habilitat în drept.
- Ministru al Justiției;
- Preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii;
- Profesor universitar, USM.

A prezidat şedinţa – dna Angela Motuzoc, Președinte al Consiliului Superior al Procurorilor.
Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat ședința deschisă și publică.
Totodată, dna Angela Motuzoc a comunicat despre prezența reprezentanților mass-media și
transmiterea ședinței în regim on-line.
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Dna Angela Motuzoc a menționat că, potrivit pct.6.7 din Regulamentul Consiliului
Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea 12-225/16 din 14.09.2016, ședinţele
Consiliului sunt deliberative dacă la ele participă cel puţin 2/3 din membrii în funcţie. S-a
constatat prezența a 9 membri, respectiv s/a apreciat că ședința este deliberativă.
Totodată a comunicat că, potrivit punctelor 6.21 și 6.22 ale Regulamentului, lucrările
ședinței Consiliului vor fi consemnate într-un proces-verbal, întocmit de către dna Viorica
Marcuța, șeful Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor.
În continuare Președintele Consiliului a anunțat agenda ședinței :
ORDINEA DE ZI:
1. Cu privire la examinarea cererilor privind cumularea activității de procuror cu activitatea
didactică în cadrul Institutului Național al Justiției. Raportor – doamna Inga Furtună
2. Cu privire la desemnarea câștigătorului concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior
al Procurorilor nr.12-36/18 din 15.02.2018 pentru suplinirea funcției vacante de adjunct al
procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, șef al Oficiului Comrat. Raportor - doamna
Angela Motuzoc
3. Cu privire la desemnarea câștigătorilor concursurilor anunțate prin Hotărârile Consiliului
Superior al Procurorilor nr.12-11/18 din 19.01.2018 și nr.12-36/18 din 15.02.2018 pentru
suplinirea funcțiilor vacante de procuror în Procuratura teritorială (prin transfer). Raportor doamna Angela Motuzoc
4. Cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea postului de membru al Colegiului pentru
selecția și cariera procurorilor din rândul societății civile. Raportor - domnul Constantin Șușu
5. Cu privire la anunțarea concursului între procurorii înscriși în Registrele candidaților pentru
suplinirea funcțiilor vacante de procuror în Procuraturile teritoriale. Raportor - domnul Adrian
Bordianu
6. Cu privire la examinarea cererilor unor procurori privind numirea în funcții de procuror în
unele procuraturi teritoriale, prin transfer, în condițiile pct. 8.15 din Regulamentul Consiliului
Superior al Procurorilor, modificat prin Hotărârea CSP nr. 12-41/18 din 01.03.2018.
Raportor - domnul Andrei Roșca

La întrebarea Președintelui Consiliului privind abținerea de la examinarea subiectelor
din agendă, dl Ruslan Caraivan a menționat că este înscris în concursul pentru suplinirea
funcției vacante de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, șef al Oficiului
Comrat, motiv din care declară abținere de la examinarea subiectului cu nr.2.
Dna Angela Motuzoc, a propus modificarea consecutivitățiii examinării chestiunilor de
pe ordinea de zi, astfel încât pct.2 să fie examinat la finalul ședinței, deoarece în urma
abținerii dlui R.Caraivan și absenței dlui E.Harunjen de la începutul ședinței, exercițiul
votului va fi lipsit de cvorum.
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Urmare a procedurii de votare, ordinea de zi, cu modificările propuse, a fost aprobată
cu votul unanim al membrilor prezenți.
Președintele Consiliului a supus votului declarația de abținere a dlui Caraivan de la
examinarea subiectului în cauză. Membrii prezenți au votat unanim ”pro”.

S-A EXAMINAT subiectul 1 din ordinea de zi: cu privire la examinarea
cererilor unor procurori privind cumularea activității de procuror cu activitatea
didactică în cadrul Institutului Național al Justiției.
Raportor – doamna Inga Furtună
A LUAT CUVÂNTUL: dna Inga Furtună, care a comunicat că procurorii Mircea

Roșioru, Alexandru Nichita, Ion Caracuian, Vladislav Guțan, Eduard Bulat, Veaceslav
Soltan, Mariana Gornea, Marcel Dimitraș, Sergiu Vasiliu, Ruslan Popov, Octavian
Iachimovschi, Nicolae Zanevici au solicitat prin cereri admiterea cumulării activității de
procuror cu activitatea didactică la Institutul Național al Justiției, în cadrul programelor
de formare inițială și continuă a procurorilor și judecătorilor.
În același timp, în adresa Consiliului a parvenit și demersul directorului
Institutului Național al Justiției, privind implicarea în calitate de formatori a
procurorilor nominalizați în anul 2018.
Potrivit informației Institutului Naţional al Justiţiei, procurorii vizați sunt incluși în
rețeaua formatorilor instituției.
În cererile depuse procurorii nominalizați au indicat subiectele modulelor de
instruire pe care le susțin în calitate de formatori.
Dna Furtună a menționat că cererile de cumulare a funcției de procuror cu
activitatea didactică au fost coordonate cu procurorii-șefi, cu mențiunea că nu va fi
perturbată activitatea subdiviziunilor. Careva impedimente pentru cumularea activității
de procuror cu cea didactică nu au fost stabilite și condițiile de înscriere în calitate de
formatori în cazul procurorilor menționați sunt întrunite.
Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a dat citirii dispozitivul
hotărârii.
Urmare a procedurii de votare, Consiliul Superior al Procurorilor A DECIS:
- a admite cererile privind cumularea activității de procuror cu activitatea didactică
depuse de către procurorii:






Mircea Roșioru, adjunct al Procurorului General;
Alexandru Nichita, procuror-șef al Direcției politici, reforme și protecția intereselor
societății din cadrul Procuraturii Generale;
Mariana Gornea, procuror-șef al Secției justiție juvenilă din cadrul Direcției politici,
reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale;
Eduard Bulat, procuror-șef al Secției politici, reforme și management al proiectelor din
cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii
Generale;
Ion Caracuian, procuror-șef al Secției combatere tortură din cadrul Direcției urmărire
penală și criminalistică a Procuraturii Generale;
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Veaceslav Soltan, procuror-șef al Secției tehnologii informaționale și combaterea
crimelor cibernetice din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii
Generale;
 Vladislav Guțan, procuror-șef al Secției asistență juridică internațională din cadrul
Direcției cooperare internațională și integrare europeană;
 Marcel Dimitraș, procuror-șef al Secției reprezentare în procedurile non-penale și
implementare CEDO din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale;
 Sergiu Vasiliu, procuror în Secția unificare a practicii în domeniul reprezentării
învinuirii în instanțele de judecată din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale;
 Ruslan Popov, procuror, adjunct al Procurorului-șef al Procuraturii mun.Chișinău, șef al
Oficiului Ciocana;
 Octavian Iachimovschi, procuror în Procuratura Anticorupție;
 Nicolae Zanevici, procuror în Procuratura mun.Chișinău.

S-A EXAMINAT subiectul 3 din ordinea de zi: cu privire la desemnarea
câștigătorilor concursurilor anunțate prin Hotărârile Consiliului Superior al Procurorilor
nr.12-11/18 din 19.01.2018 și nr.12-36/18 din 15.02.2018 pentru suplinirea funcțiilor
vacante de procuror în Procuratura teritorială (prin transfer).
Raportor - doamna Angela Motuzoc
A LUAT CUVÂNTUL: dna Angela Motuzoc, care a comunicat că procurorii
Alexandru Caraman și Alexandru Godorog, vizați în subiectul discutat, au depus cereri
de examinare în lipsă.
Președintele Consiliului a supus votului propunerea de examinarea a subiectului
în lipsa procurorilor nominalizați. Cererile procurorilor Alexandru Caraman și
Alexandru Godorog au fost acceptate cu vot majoritar.
Dna A.Motuzoc a menționat că prin hotărârea nr.12-36/18 din 15.02.2018
Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concurs între procurorii înscriși până la data
de 15.02.2018 în Registrul procurorilor care solicită transferul la o altă procuratură,
pentru suplinirea a cinci funcții vacante de procuror în Procuratura municipiului
Chișinău.
În termenul prescris Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor a înregistrat
cererea unui singur candidat – dl Alexandru Caraman, procuror în Procuratura pentru
Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.
Dl Caraman a fost evaluat extraordinar de către Colegiul de evaluare a
performanţelor procurorilor și de către Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor
Punctajul final, calculat în baza sumei mediilor punctajelor oferite de ambele
Colegii, a constituit 104,8 puncte.
Dna Motuzoc a informat că, prin cererea depusă, dl Caraman și-a manifestat în
continuare acordul de a ocupa funcția de procuror în Procuratura municipiului
Chișinău, d-lui are o vechime în muncă în funcția de procuror mai mare de 5 ani, este
apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror, la momentul
derulării concursului nu are sancțiuni disciplinare nestinse.
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Urmare a discuțiilor, luând în consideraţie punctajul final obținut de către
candidat în cadrul concursului, precum şi inexistența situațiilor ce ar genera
incompatibilitatea acestuia cu funcția de procuror solicitată, Consiliul a acceptat
candidatura lui A.Caraman.
Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a dat citirii dispozitivul hotărârii.
Urmare a procedurii de votare, Consiliul Superior al Procurorilor A DECIS
- a propune Procurorului General candidatura domnului Alexandru Caraman

pentru numirea în funcția vacantă de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.
A LUAT CUVÂNTUL: dna Angela Motuzoc, care a comunicat că prin hotărârea
nr.12-11/18 din 19.01.2018 Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concurs între
procurorii înscriși până la data de 18.01.2018 în Registrul procurorilor care solicită
transferul la o altă procuratură, pentru suplinirea mai multor funcții vacante de procuror
în procuraturile teritoriale, inclusiv pentru cea de procuror în Procuratura raionului
Sîngerei.
În termenul stabilit, Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor a înregistrat
cererea unui singur candidat – dl Alexandru Godorog, procuror în Procuratura raionului
Dondușeni.
Dl Godorog a fost evaluat extraordinar de către Colegiul de evaluare a
performanţelor procurorilor și de către Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor
Punctajul final, calculat în baza sumei mediilor punctajelor oferite de ambele
Colegii, a constituit 96,7 puncte.
Dna Motuzoc a informat că, prin cererea depusă, dl Godorog și-a manifestat în
continuare acordul de a ocupa funcția de procuror în Procuratura raionului Sîngerei,
d-lui are o vechime în muncă în funcția de procuror mai mare de 5 ani, este apt din
punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror, la momentul derulării
concursului nu are sancțiuni disciplinare nestinse.
Urmare a discuțiilor, luând în consideraţie punctajul final obținut de către
candidat în cadrul concursului, precum şi inexistența situațiilor ce ar genera
incompatibilitatea acestuia cu funcția de procuror solicitată, Consiliul a acceptat
candidatura lui A.Godorog.
Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a dat citirii dispozitivul hotărârii.
Urmare a procedurii de votare, Consiliul Superior al Procurorilor A DECIS:
- a propune Procurorului General candidatura domnului Alexandru Godorog pentru

numirea în funcția vacantă de procuror în Procuratura raionului Sîngerei.
S-A EXAMINAT subiectul 4 din ordinea de zi: cu privire la anunțarea concursului

pentru suplinirea postului de membru al Colegiului pentru selecția și cariera
procurorilor din rândul societății civile.
Raportor - domnul Constantin Șușu
A LUAT CUVÂNTUL: dl Constantin Șușu, care a raportat că la 27.02.2018 doamna
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Elena Belei, membru în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor din rândul
reprezentanților societății civile, a solicitat prin cerere demisia, în legătură cu
desemnarea în calitate de Secretar de Stat în Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
al Republicii Moldova.
Cu titlu de informare, dna Belei a fost numită în calitate de membru al Colegiului
prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-230/16 din 22.09.2016.
În ședința din 1 martie 2018 Consiliul Superior al Procurorilor a constatat
încetarea de drept a mandatului doamnei Elena Belei în calitate de membru al
Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor.
Luând în considerație faptul că, potrivit art.70 alin.(1) lit. e) din Legea nr.3 din
25.02.2016 cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor este competent
de organizarea concursurilor, selectarea și numirea membrilor colegiilor sale din rândul
reprezentanților societății civile, dl Constantin Șușu a înaintat propunerea de a anunţa
concurs public pentru selectarea membrului în Colegiului pentru selecția și cariera
procurorilor din rândul reprezentanților societății civile.
Urmare a discuțiilor vizavi de propunerea înaintată, Consiliul a constatat
necesitatea anunțării acestui concurs.
Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a dat citirii dispozitivul hotărârii.
Urmare a procedurii de votare, Consiliul Superior al Procurorilor A DECIS:

- a anunţa concurs public pentru persoanele care întrunesc condiţiile stabilite de
art.20 alin.(1) lit.a) - c), art.69 alin.(6) și (7) și art.83 alin.(4) din Legea cu privire la
Procuratură nr.3 din 25.02.2016, pentru selectarea membrului în Colegiului pentru
selecția și cariera procurorilor din rândul reprezentanților societății civile.
- a stabili termenul de aplicare - până la 21.04.2018, inclusiv.
S-A EXAMINAT subiectul 5 din ordinea de zi: cu privire la anunțarea concursului

între procurorii înscriși în Registrele candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante de
procuror în Procuraturile teritoriale.
Raportor - domnul Adrian Bordianu
A LUAT CUVÂNTUL: dl Adrian Bordianu, care a menționat că, potrivit informaţiei

prezentate de Secţia resurse umane, la data de 22.03.2017 Consiliul constată vacanţa
mai multor funcţii de procuror în cadrul subdiviziunilor Procuraturii, motiv din care se
propune anunțarea concursurilor pentru suplinirea acestor funcții.
Totodată, dl Bordianu a menționat că la concursul pentru funcţia de procurorşef, adjunct al procurorului-şef, procuror-şef al subdiviziunii Procuraturii Generale,
pot participa candidaţii înscrişi în Registru până la data ce va fi indicată în hotărârea
Consiliului. În același timp, conform pct.8.15 din Regulamentul Consiliului, pentru
funcţia de procuror sau procurorii care solicită transferul, pot participa candidaţii
înscrişi în Registru la data anunţării concursului.
În situaţia în care procurorul optează pentru mai multe funcţii, se vor depune
atâtea cereri câte opţiuni au fost formulate.
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Urmare a discuțiilor și a procedurii de votare, Consiliul Superior al Procurorilor
A DECIS:
- a anunţa concurs între procurorii ce se vor înscrie până pe data de 05.04.2018,
inclusiv, în Registrul procurorilor care solicită numirea în funcţia de procuror-şef sau
de adjunct al procurorului-şef în procuratura teritorială, pentru următoarele funcţii
vacante de:
 procuror-şef al Procuraturii raionului Orhei;
 procuror-şef al Procuraturii raionului Rezina;
 adjunct al procurorului-şef al Procuraturii de circumscripție Chișinău;
 adjunct al procurorului-şef al Procuraturii mun.Bălți;
 adjunct al procurorului-şef al Procuraturii raionului Cantemir;
 adjunct al procurorului-şef al Procuraturii raionului Taraclia.

a anunţă concurs între procurorii înscrişi la data de 21.03.2018 în Registrul
procurorilor care solicită transferul la o altă procuratură, pentru următoarele funcţii
vacante de:
-

 procuror în Procuratura raionului Orhei (1 unitate vacantă provizoriu);
 procuror în Procuratura raionului Dubăsari (1 unitate vacantă provizoriu);
 procuror în Procuratura raionului Sîngerei (2 unități).

S-A EXAMINAT subiectul 6 din ordinea de zi: cu privire la examinarea cererilor

unor procurori privind numirea în funcții de procuror în unele procuraturi teritoriale,
prin transfer, în condițiile pct.8.15 din Regulamentul Consiliului Superior al
Procurorilor, modificat prin Hotărârea CSP nr.12-41/18 din 01.03.2018.
Raportor - domnul Andrei Roșca
În sală au fost invitați procurorii Vitalie Galeru și Veaceslav Potînga.
Ambii au susținut cererile și nu au formulat recuzări în privința membrilor.
A LUAT CUVÂNTUL: dna A.Motuzoc, care i-a informat pe membrii prezenți că
procurorii Violeta Cebanciuc și Mircea Ciobanu au remis în adresa Consiliului cereri
privind examinarea subiectului în lipsa lor.
A LUAT CUVÂNTUL: dl A.Roșca, care a menționat, cu titlu de informare, că
prin Hotărârea nr.12-41/18 din 01.03.2018, Consiliului a operat modificări la
Regulamentul său de activitate și la Regulamentul cu privire la Colegiul pentru selecţia
şi cariera procurorilor şi procedura de selecţie şi carieră a procurorilor, instituind o
procedură mai flexibilă în cazurile procurorilor candidați, înscriși la concurs pentru
transfer într-o funcţie de acelaşi nivel sau de nivel inferior.
Astfel, pct.8.15 din Regulamentul Consiliului a fost completat cu două alineate noi,
potrivit cărora, în cazul în care, după expirarea termenului de înregistrare a candidaţilor,
se constată că la concursul pentru transfer s-a înscris un singur candidat, care solicită
transferul într-o funcţie de acelaşi nivel sau de nivel inferior, referitor la acceptarea
transferului în funcţia solicitată se va expune Consiliul Superior al Procurorilor, prin
hotărâre motivată.
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Prin excepţie, dacă la concursul pentru transfer într-o funcţie concretă nu a aplicat
nici un candidat, iar ulterior pentru transfer în această funcţie va opta un procuror,
pentru care transferul solicitat reprezintă numire într-o funcţie de acelaşi nivel sau de
nivel inferior, Consiliul Superior al Procurorilor, după examinarea compatibilităţii
acestuia, se va pronunţa referitor la acceptarea transferului, fără a ţine cont de
procedura de evaluare şi înscriere în registrul candidaţilor.
În contextul cererii examinate, dl Andrei Roșca a specificat că prin Hotărârea
nr.12-36/18 din 15.02.2018 Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concurs între
procurorii înscriși până la data de 15.02.2018 în Registrul procurorilor care solicită
transferul la o altă procuratură, pentru suplinirea mai multor funcții vacante de procuror
în procuraturile teritoriale, inclusiv de procuror în Procuratura mun.Chișinău - 10
unități (5 unități vacante provizorii).
În termenul stabilit, la funcția de procuror în procuratura mun.Chișinău a aplicat un
singur candidat (Al.Caraman). În continuare, în legătură cu lipsa altor cereri de
aplicare, la data de 1 martie 2018, prin hotărârea nr.12-44/18 Consiliul a declarat nul
concursul anunțat pentru ocuparea a 9 funcții (inclusiv 5 unități vacante provizorii) de
procuror în Procuratura mun. Chișinău.
Pe data de 16 și 21 martie 2018 Aparatul Consiliului a înregistrat cererile dlor
Vitalie Galeru și Veaceslav Potînga, procurori în Procuratura Anticorupție, privind
numirea în funcții de procuror în Procuratura mun.Chișinău, prin transfer, în condițiile
pct.8.15 (modificat) din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor.
S-a constatat că procurorii Vitalie Galeru și Veaceslav Potînga au fost evaluați în
mod extraordinar de către Colegiul pentru evaluarea performanțelor procurorilor,
fiindu-le atribuit calificativul ”Foarte bine”, iar la data depunerii cererii procurorul
Potînga era înscris în Registrul candidaților pentru transfer în altă procuratură.
Urmare a discuțiilor, Consiliul a stabilit că cererile procurorilor Vitalie Galeru și
Veaceslav Potîngă privind numirea în funcția de procuror în Procuratura mun.Chișinău,
prin transfer, se circumscriu condițiilor pct.8.15 din Regulamentul Consiliului Superior
al Procurorilor, modificat prin Hotărârea CSP nr.12-41/18 din 01.03.2018, motiv din
care a acceptat transferul procurorilor, fără a ţine cont de procedura de evaluare şi
înscriere a acestuia în registrul candidaţilor.
Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a dat citirii dispozitivele hotărârilor.
Urmare a procedurii de votare, Consiliul Superior al Procurorilor A DECIS:

- a accepta cererile dlor Vitalie Galeru și Veaceslav Potînga, procurori în
Procuratura anticorupție, privind numirea în funcțiile de procuror în Procuratura
mun.Chișinău, prin transfer, în condițiile pct.8.15 din Regulamentul Consiliului
Superior al Procurorilor, modificat prin Hotărârea CSP nr.12-41/18 din 01.03.2018, fără
a ţine cont de procedura de evaluare şi înscriere în registrul candidaţilor.
S-A EXAMINAT subiectul 2 din ordinea de zi cu privire la desemnarea

câștigătorului concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor
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nr.12-36/18 din 15.02.2018 pentru suplinirea funcției vacante de adjunct al
procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, șef al Oficiului Comrat.
Raportor - doamna Angela Motuzoc
În fața Consiliului se prezintă dl Ruslan Caraivan. Dumnealui a susținut cererea de
participare la concurs. Recuzări în privința membrilor prezenți nu a avut.
A LUAT CUVÂNTUL: dna Angela Motuzoc, care a anunțat despre absența
contracandidatului Natalia Bolgar, care a depus cerere de examinare a subiectului în lipsa sa.

Dna Motuzoc a menționat că prin hotărârea nr.12-36/18 din 15.02.2018
Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concurs între procurorii înscriși până la data
28.02.2018 în Registrul procurorilor care solicită numirea în funcţia de procuror-şef sau
de adjunct al procurorului-şef în procuratura teritorială, pentru suplinirea funcției
vacante de adjunct al procurorului – șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, șef al Oficiului
Comrat.
În termenul stabilit, au fost înregistrate cererile a doi candidați – dl Ruslan
Caraivan, procuror-șef interimar al Procuraturii UTA Găgăuzia și dna Natalia Bolgar,
procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Comrat.
Ambii concurenți au fost evaluați de către Colegiul pentru evaluarea
performanțelor procurorilor și Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor.
În baza sumei mediilor punctajelor oferite de ambele Colegii a fost aprobat şi
punctajul final al candidaților. Astfel, dl Ruslan Caraivan a acumulat 144,4 puncte, iar
doamna Natalia Bolgar – 123,7 puncte.
În conformitate cu pct.8.22 al Regulamentului Consiliului Superior al
Procurorilor, se consideră ales candidatul care a obținut cel mai bun punctaj la concurs.
Luând în consideraţie balul mai mare obținut de dl Ruslan Caraivan, inexistența
situațiilor ce l-ar face incompatibil cu funcția de procuror conducător, Consiliul a
acceptat candidatura dlui Caraivan pentru ocuparea funcției de referință.
Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a dat citirii dispozitivul hotărârii.
Urmare a procedurii de votare, Consiliul Superior al Procurorilor A DECIS :

- a propune Procurorului General candidatura domnului Ruslan Caraivan pentru
numirea în funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, șef al
Oficiului Comrat, pentru un mandat de 5 ani.
După examinarea tuturor subiectelor din agendă, Preşedintele Consiliului Superior al
Procurorilor a anunţat şedinţa închisă.
Preşedinte al Consiliului
Superior al Procurorilor

/semnat/

Angela MOTUZOC

Șeful Aparatului Consiliului
Superior al Procurorilor

/semnat/

Viorica MARCUȚA
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