H O T Ă R Â R E A nr.1-30/2019
cu privire la evaluarea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea
funcțiilor vacante de procuror anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior al
Procurorilor nr.1-29/2019 din 28.03.2019
municipiul Chişinău

11 aprilie 2019

Examinând cererile de participare la concursul pentru suplinirea unor funcții
vacante de procuror anunțate prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.129/2019 din 28.03.2019, audiind informația prezentată de domnul Adrian Bordianu,
Consiliul Superior al Procurorilor –
C O N S T A T Ă:
Prin Hotărârea nr.1-29/2019 din data de 28.03.2019 a fost anunțat concursul
între procurori, pentru completarea mai multor funcții vacante:
- procuror în Secția unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în
instanțele de judecată din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale (1
unitate);
- procuror în Procuratura Anticorupție (3 unități).
Concomitent, a fost anunțat concurs între procurorii înscriși până la data de
10.04.2019 în Registru, pentru suplinirea funcțiilor vacante de:
- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii mun.Bender.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de aplicare la concurs a fost
stabilit pentru data de 10.04.2019, inclusiv.
În termenul stabilit Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor a înregistrat
cererile următorilor candidați:
- pentru suplinirea funcției de procuror în Secția unificare a practicii în
domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de judecată din cadrul Direcției
judiciare a Procuraturii Generale –
Numele, prenumele
candidatului

Sîrbu Maxim
Crăciun Nina

Funcția deținută

Hotărârea Colegiului de
evaluare a performanțelor
procurorilor

Procuror în Procuratura mun.Chișinău,
Oficiul Rîșcani
Procuror în Procuratura mun.Chișinău,
Oficiul Botanica

14 -121/17 din 24.06.17
punctajul acumulat - 86,5
14-100/17 din 12.05.17
punctajul acumulat -85,16

- pentru suplinirea funcției de procuror în Procuratura Anticorupție –
Numele, prenumele
candidatului

Furtună Victor

Funcția deținută

Hotărârea Colegiului de
evaluare a performanțelor
procurorilor

Procuror în Procuratura mun.Chișinău,
Oficiul Buiucani

14 -160/1 8 din 15.12.18
punctajul acumulat - 83,2

- pentru suplinirea funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii
mun.Bender –
Numele, prenumele
candidatului

Funcția deținută

Hotărârea Colegiului de
evaluare a performanțelor

1

procurorilor

Illarion Andrei

Adjunct interimar al procurorului-șef al
Procuraturii mun.Bender

4-2/19 din 22.03.19
punctajul acumulat - 83,2

Având în vedere că accederea în funcțiile enunțate se circumscrie procedurilor
de ocupare a unor funcții de conducere în procuratura teritorială precum și de
promovare în procuratura specializată și Procuratura Generală, Consiliul Superior al
Procurorilor se va pronunța asupra admisibilității cererilor depuse și, după caz, va
decide remiterea lor Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor.
În context, Consiliul Superior al Procurorilor constată plenitudinea și
corespunderea criteriului de relevanță pentru această etapă a dosarelor tuturor
candidaților înscriși în concurs. Aplicând regulile de „Examinare a chestiunilor cu
privire la selecție și carieră” prevăzute în capitolul 8 al Regulamentului Consiliului
Superior al Procurorilor, s-a luat 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”;
- toți sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de
procuror, concluzie formulată în certificatele 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;
- toți întrunesc condițiile prevăzute de art.20 alin.(4) și alin.(41) din Legea
nr.3/2016 cu privire la Procuratură - vechimea în funcția de procuror de cel
puțin 5 ani, pentru candidații la funcții de conducere în procuratura teritorială
și procuror în Procuratura Generală și respectiv de cel puțin 3 ani – pentru
candidații la funcția de procuror în procuratura specializată;
- potrivit informației prezentate de Aparatul Consiliului Superior al
Procurorilor, candidații au întrunit și condiția înscrierii, în termenul stabilit, în
Listele corespunzătoare din Registrul candidaţilor pentru suplinirea
funcţiilor vacante.
Pe cale de consecință, cererile procurorilor Maxim Sîrbu, Nina Crăciun,
Victor Furtună și Andrei Illarion urmează a fi remise Colegiului pentru selecția și
cariera procurorilor, în scopul evaluării corespunzător funcțiilor pentru care au
aplicat.
Ținând cont de cele relatate, în temeiul prevederilor art.19, art.20 alin.(4),
alin.(41) și (7), art.21-23, art.24 alin.(1), art.70, art.77 din Legea nr.3/2016, pct.8.20,
8.21 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 transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, spre evaluare
conform criteriilor stabilite corespunzător funcțiilor la care candidează, cererile și
dosarele de participare ale următorilor procurori:
- Maxim Sîrbu și Nina Crăciun – pentru ocuparea funcției de procuror în
Secția unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de
judecată din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale;
- Victor Furtună – pentru ocuparea funcției de procuror în Procuratura
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Anticorupție;
- Andrei Illarion – pentru ocuparea funcției de adjunct al procurorului-șef al
Procuraturii mun.Bender.
2. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Procuraturii Generale,
www.procuratura.md, directoriul Consiliul Superior al Procurorilor, subdirectoriul
Hotărâri.
3. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul
art.191 din Codul administrativ.
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:
№
1.

Numele și prenumele
HARUNJEN Eduard

Semnătura
absent

2.

IFTODI Victoria

absentă

3.

MICU Victor

absent

4.

STOINOV Vasile

semnat

5.

FURTUNĂ Inga

semnat

6.

ROȘCA Andrei

absent

7.

BORDIANU Adrian

semnat

8.

ȘUȘU Constantin

semnat

9.

MĂRGINEANU Lilia

semnat

10.

GUCEAC Ion

semnat

11.

PULBERE Dumitru

semnat

Preşedinte al Consiliului
Superior al Procurorilor

semnat

Angela MOTUZOC

3

