H O T Ă R Â R E A nr.12-60/18
cu privire la anunțarea concursurilor
între procurorii înscriși în Registrele candidaților pentru suplinirea
funcțiilor vacante de procuror
20 aprilie 2018

municipiul Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la anunțarea concursurilor între procurorii
înscriși în Registrele candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror,
audiind informația domnului Adrian Bordianu, Consiliul Superior al Procurorilor –
C O N S T A T Ă:
Potrivit art.24 din Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al
Procurorilor anunţă periodic funcţiile vacante şi pe cele care urmează să devină
vacante în următoarele 3 luni prin plasarea informaţiei respective pe pagina sa web
oficială, iar conform alin.(2) al aceluiaşi articol, Colegiul pentru selecţia şi cariera
procurorilor îi apreciază pe toţi candidaţii înscrişi în Registru.
Conform informaţiei prezentate de Secţia resurse umane, la data de 20.04.2017
Consiliul constată vacanţa funcţiilor de procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție
și unor procuraturi teritoriale.
În conformitate cu pct.8.15 alin.(1) și alin.(2) din Regulamentul Consiliului
Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016, cu
modificările ulterioare, participă la concurs candidaţii pentru funcţia de procuror sau
procurorii care solicită transferul, dacă aceştia sunt înscrişi în Registru la data
anunţării concursului.
Procurorul care aplică la mai multe funcţii, este evaluat de către Colegiul de
selecţie şi carieră pentru fiecare funcţie pentru care candidează (excepţia o constituie
remarca prevăzută la pct.6.3 al Regulamentului Colegiului pentru selecţia şi cariera
procurorilor şi procedura de selecţie şi carieră a procurorilor, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-14/17 din 23.02.2017).
În context, Consiliul solicită procurorilor să formuleze cereri, în baza
reglementărilor citate supra, pentru a fi apreciați de către Colegiul pentru selecţia şi
cariera procurorilor, cu indicarea concretă a funcţiei pentru care candidează.
În situaţia în care procurorul optează pentru mai multe funcţii, se vor depune
atâtea cereri câte opţiuni au fost formulate.
Luând în consideraţie cele expuse, în temeiul prevederilor art.19 alin.(1), art.24
alin.(1) și (2), art.70, art.77 și art.79 din Legea cu privire la Procuratură, pct.8.15 din
Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12225/16 din 14.09.2016, cu modificările ulterioare, Consiliul Superior al Procurorilor H O T Ă R Ă Ş T E:
1. Se anunţă concurs între procurorii înscrişi la data de 20.04.2018 în Registrul
procurorilor care solicită transferul la o altă procuratură, pentru următoarele funcţii

vacante de:
- procuror în Procuratura Anticorupție (4 unități);
- procuror în Procuratura raionului Criuleni (1 unitate vacantă provizorie –
până la 29.06.2020).
- procuror în Procuratura raionului Florești (1 unitate).
2. Procurorii vor depune cererile de participare la concurs la Aparatul Consiliului
Superior al Procurorilor, până la data de 11.05.2018, inclusiv, ora 1700.
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 temeiul art.79 din Legea cu privire la Procuratură nr. 3 din
25.02.2016.
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:
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HARUNJEN Eduard
IFTODI Victoria
MICU Victor
FURTUNĂ Inga
ROȘCA Andrei
BORDIANU Adrian
ȘUȘU Constantin
MĂRGINEANU Lilia
GUCEAC Ion
PULBERE Dumitru
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semnat
semnat

Preşedinte al Consiliului
Superior al Procurorilor

semnat

Angela MOTUZOC

