
H O T Ă R Â R E A nr.12-175/17 

cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcției 

vacante de procuror în Secția politici, reforme și management al proiectelor din 

cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății 

 a Procuraturii Generale 
 

 

19 decembrie 2017                                                                                  mun.Chişinău  
 

Examinând chestiunea cu privire la desemnarea învingătorului concursului 

anunțat pentru ocuparea funcției de procuror în Secția politici, reforme și 

management al proiectelor din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor 

societății a Procuraturii Generale, audiind informația dlui Remus Moroz, Consiliul 

Superior al Procurorilor –  
 

C O N S T A T Ă: 

 
 

Prin hotărârea nr.12-169/17 din 30.11.2017  Consiliul Superior al Procurorilor 

a anunțat concurs între procurorii înscriși, până la data de 06.12.2017, în Registrul 

procurorilor care solicită promovarea în funcția de procuror în Procuratura 

specializată sau în Procuratura Generală, pentru suplinirea  unei (1) funcții vacante 

de procuror în Secția politici, reforme și management al proiectelor din cadrul 

Procuraturii Generale. Termenul-limită de depunere a cererilor, în vederea 

aprecierii de către Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, a fost stabilit 

pentru data de 08.12.2017. 

Prin Hotărârea nr.12-173/17 din 11.12.2017, Consiliul Superior al 

Procurorilor a dispus transmiterea în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, 

în vederea aprecierii, a dosarului procurorului în procuratura raionului Hîncești, 

Gheorghe Borș, unicul  candidat. 

În procesul derulării concursului, Consiliul ia act de următoarele informații: 

-  acordul candidatului de a ocupa funcția anunțată la concurs; 

- potrivit Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor 

nr.14-148/17 din 04.12.2017, în rezultatul evaluării extraordinare a performanțelor 

procurorului Gheorghe Borș, media punctajului total oferit constituie 83, fiindu-i 

atribuit calificativul foarte bine; 

- prin hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor nr.10-104/17 

din 14.12.2017, urmare a aprecierii, procurorul Gheorghe Borș a acumulat 33,3 

puncte. Prin aceeași hotărâre, s-a aprobat punctajul final al evaluării procurorului 

Gheorghe Borș în sumă de 116,3 puncte;   

- domnul Gheorghe Borș 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; 

- nu are sancțiuni disciplinare; 

- rezultatele aprecierii nu au fost contestate în termenul prevăzut de art.24 

alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură. 

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, iar conform pct.8.24 al aceluiași act normativ, Consiliul, prin hotărâre, 

poate refuza propunerea de numire în funcție a unui candidat, dacă constată că 

candidatul este incompatibil cu funcția de procuror.   



Luând în considerație inexistența situațiilor ce ar genera incompatibilitatea 

dlui Borș cu funcția de procuror, în temeiul prevederilor art.19, art.20 alin.(4) și (7), 

art.21, art.22, art.24 alin.(1), (4) - (6), art.25 alin.(1), art.70 alin.(1) lit.g), art.77 și 

art.79 din Legea cu privire la Procuratură, pct.8.20 al Regulamentului Consiliului 

Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor  -  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. A propune Procurorului General numirea domnului Borș Gheorghe în 

funcția de procuror în Secția politici, reforme și management al proiectelor din 

cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății  a Procuraturii 

Generale. 

2.  A transmite prezenta hotărâre Procurorului General, pentru examinare.  

          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 Justiție, în completul de judecată care examinează contestațiile 

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  

 

Semnătura 

1 CEBOTARI Vladimir 

 

 

2 FORTUNA Ghenadie 

 

 

3 HADÎRCĂ Igor 

 

 

4 HARUNJEN Eduard 

 

 

5 MARIȚ Alexandru 

 

 

6 MAȘNIC Eduard 

 

 

7 MICU Victor 

 

 

8 MOROZ Remus 

 

 

9 POPOV Ruslan 

 

 

10 

 

STOINOV Vasile  

11 TUREAC Viorel 

 

 

 

Președintele Consiliului  

Superior al Procurorilor                                                                        Mircea ROȘIORU  




