H O T Ă R Â R E A nr.1-8/2019
cu privire la Raportul de activitate a Colegiului pentru selecția și cariera
procurorilor pentru anul 2018
14 februarie 2019

mun.Chişinău

Examinând Raportul anual de activitate a Colegiului pentru selecția și cariera
procurorilor, prezentat de domnul Igor Popa, Preşedintele Colegiului, audiind
informația prezentată de doamna Angela Motuzoc, Consiliul Superior al Procurorilor C O N S T A T Ă:
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor funcționează în subordinea
Consiliului Superior al Procurorilor și are drept scop selecţia şi cariera procurorilor.
Potrivit art.83 alin.(15) din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură,
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor prezintă, anual, Consiliului Superior al
Procurorilor un raport despre activitatea realizată în anul de referinţă.
Din raportul de activitate se reține că pe parcursul anului 2018, Colegiul a
organizat 15 şedinţe pentru evaluarea a 112 candidați la suplinirea funcțiilor vacante
de procuror şi procurori care au solicitat transferul sau promovarea într-o funcţie
superioară.
În cadrul procedurilor de selecţie derulate în perioada de raport, Colegiul a
apreciat:
- 54 absolvenți ai Institutului Național al Justiției, candidați la funcția de
procuror;
- 16 candidați la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă;
- 1 procuror, candidat la funcția de procuror-șef în cadrul Procuraturii Generale;
- 4 procurori, candidați la funcțiile de procuror în cadrul Procuraturii Generale;
- 1 procuror, candidat la funcția de adjunct al procurorului-șef a procuraturii
specializate;
- 8 procurori, candidați la funcțiile de procuror în procuratura specializată;
- 12 procurori, candidați la funcțiile de procurori-șefi ai procuraturilor teritoriale;
- 8 procurori, candidați la funcțiile de adjuncți ai procurorilor-șefi ai
procuraturilor teritoriale;
- 8 procurori, candidați la transfer în altă procuratură teritorială.
În procesul concursului la funcțiile de procuror-șef, precum și la funcțiile de
procuror în Procuratura Generală și procuraturile specializate, de către Colegiu, în
cadrul interviului, a fost efectuată testarea abilităților din domeniul managementului și
a celor specifice funcției și de verificare a activității procurorilor ierarhic inferiori.
Consiliul consemnează că activitatea Colegiului a fost conformă scopului și
competenţelor, asigurându-se un proces de selecţie obiectiv, imparţial şi transparent,
bazat pe merit şi capacităţile profesionale ale candidaţilor.
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Luând în considerare cele expuse, în temeiul art.art.70, 77, 79 și art.83 alin.(15)
din Legea nr.3/2016, Consiliul Superior al Procurorilor –
H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A aviza pozitiv Raportul de activitate a Colegiului pentru selecție și carieră a
procurorilor pentru anul 2018.
2. A publica raportul de activitate al Colegiului pentru selecție și carieră a
procurorilor pentru anul 2018 pe pagina web oficială a Procuraturii Generale
www.procuratura.md, directoriul Colegiului pentru selecție și carieră a procurorilor,
subdirectoriul Raport de activitate.
3. A lua act de proiectul de modificare a Regulamentului cu privire la Colegiul
pentru selecția și cariera procurorilor și procedura de selecție și carieră a procurorilor.
4. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Procuraturii Generale,
www.procuratura.md, directoriul Consiliul Superior al Procurorilor, subdirectoriul
Hotărâri.
5. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată la Curtea
Supremă de Justiţie, în temeiul art.79 din Legea nr.3/2016.
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

semnat

6

BORDIANU Adrian

semnat

7

ȘUȘU Constantin

semnat

8

MĂRGINEANU Lilia

semnat

9

GUCEAC Ion

absent

10

PULBERE Dumitru

semnat

Preşedinte al Consiliului
Superior al Procurorilor

semnat

Angela MOTUZOC
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