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H O T Ă R Â R E A nr.12-106/18 

cu privire la transmiterea dosarului de concurs al doamnei Aliona Burlacu  

în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor  

    

20.07.2018                                                                                  municipiul Chişinău  

 

Examinând subiectul cu privire la transmiterea dosarului de concurs al   

procurorului Aliona Burlacu în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, 

audiind informația prezentată de către doamna Angela Motuzoc, Consiliul Superior al 

Procurorilor –  

  

C O N S T A T Ă: 

 

Prin Hotărârea nr.12-104/18 din data de 12.07.2018 Consiliul Superior al 

Procurorilor a anunțat concurs pentru suplinirea unei funcții vacante de      

- procuror în Secția unificare a practicii în domeniul urmăririi penale din 

cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale 

(unitate vacantă provizoriu   până la data de 07.05.2021).  

Concomitent, a fost stabilită data de 18.07.2018, ca fiind termenul limită 

pentru depunerea cererilor de aplicare la concursul anunțat.   

Respectiv, potrivit informației acumulate de Aparatul CSP și puse la dispoziția 

Consiliului Superior al Procurorilor,  pentru funcția vacantă provizoriu de procuror   

în Secția unificare a practicii în domeniul urmăririi penale din cadrul Direcției 

urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale a aplicat  dna  Aliona 

Burlacu, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal. 

Având în vedere că accederea în funcția enunțată se circumscrie procedurilor 

de promovare, Consiliul Superior al Procurorilor se va pronunța în continuare asupra 

admisibilității cererii depuse și, după caz, remiterii acesteia către Colegiul de 

selecție și carieră a procurorilor. 

În context, Consiliul reține următoarea informație relevantă:  

- dna Aliona Burlacu a fost evaluată, la cerere, în  mod  extraordinar  de  către  

Colegiul  de evaluare a performanțelor procurorilor, obținând calificativul „foarte 

bine”;  

- potrivit concluziei  formulate în  conținutul certificatului medical, eliberat  de 

Comisia pentru verificarea stării de sănătate a candidaţilor la funcţia de procuror şi a 

procurorilor în funcţie, dumneaei este aptă din punct de vedere medical pentru 

exercitarea funcției de procuror;  

- are o vechime în funcția de procuror de peste 5 ani ( activează  din  data de 

10.07.2013);  

- potrivit informației prezentate de Aparatul Consiliului Superior al 

Procurorilor la momentul aplicării la concurs dna A.Burlacu era înscrisă în Registrul 

procurorilor care solicită promovarea în funcția de procuror în Procuratura 

specializată sau Procuratura Generală.  

  Consiliul reține că în cazul dat sunt întrunite condițiile de admisibilitate, 

prevăzute de pct.8.20 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor și, pe 

cale de consecință, cererea procurorului Aliona Burlacu  urmează a fi remisă 
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Colegiului de selecție și carieră a procurorilor, pentru evaluare în cadrul concursului 

corespunzător.  

         Luând în consideraţie cele expuse, în temeiul prevederilor art.19 alin.(1) și (2), 

art.20 alin.(4) și (7), art.21-22, art.24 alin.(1), art.70, art.77 și art.79 din Legea nr.3 

din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, pct.8.20, pct.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 cererea și 

dosarul  procurorului Aliona Burlacu pentru evaluare conform criteriilor stabilite în 

cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror în Secția unificare a 

practicii în domeniul urmăririi penale din cadrul Direcției urmărire penală și 

criminalistică a Procuraturii Generale ( unitate vacantă provizoriu   până la data 

de 07.05.2021).   

            2. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Procuraturii, 

www.procuratura.md, link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, directoriul 

Hotărâri. 

            3. 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: 

 

№ Numele și prenumele  Semnătura 

1 HARUNJEN Eduard  semnat 

2 IFTODI Victoria absentă 

3 MICU Victor absent 

4 FURTUNĂ Inga semnat 

5 ROȘCA Andrei absent 

6 BORDIANU Adrian semnat 

7 ȘUȘU Constantin semnat 

8 MĂRGINEANU Lilia semnat 

9 GUCEAC Ion semnat 

10 PULBERE Dumitru semnat 

 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                      semnat                            Angela MOTUZOC 




