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H O T Ă R Â R E A nr.1-114/2019 

cu privire la desemnarea câștigătorului concursului pentru ocuparea 

 funcției de procuror în Procuratura Anticorupție 

 

17 octombrie 2019                                                                        municipiul Chişinău  

 

Examinând subiectul cu privire la desemnarea câștigătorului concursului anunțat 

pentru ocuparea funcției vacante de procuror în Procuratura Anticorupție, audiind 

informația prezentată de doamna Angela Motuzoc, Consiliul Superior al Procurorilor  –  

 

C O N S T A T Ă: 

 

         Prin Hotărârea nr.1-62/2019 din 03.07.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a 

anunțat concurs între procurorii înscriși  la data de 03.07.2019, inclusiv, în Registrul 

candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante,  Lista procurorilor care solicită 

promovarea în funcția de procuror în Procuratura specializată sau Procuratura 

Generală, pentru suplinirea unei funcții de procuror în Procuratura Anticorupție.  
Termenul-limită de depunere a cererilor, pentru participare la acest concurs, a fost 

stabilit pentru data de 02.08.2019, inclusiv.   

În termenul stabilit, potrivit informației oferite de Aparatul Consiliului Superior 

al Procurorilor, la concurs au aplicat doamnele Ala Căuș și Irina Gheorghiștean, ambele 

deținând funcțiile de procuror în Procuratura municipiului Chișinău. 

În virtutea regulilor stabilite pentru desfășurarea concursului, prin Hotărârea nr.1-

70/2019 din 09.08.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a dispus transmiterea 

dosarelor ambelor candidate Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor. 

Urmare a evaluării, doamna Ala Căuș a obţinut punctajul final – 123,5, în baza 

mediei punctajelor oferite de Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor (83,8), 

corespunzător calificativului ”foarte bine” (Hotărârea nr.4-9/2019 din 08.05.2019) și de 

Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor (39,7) (Hotărârea nr.2-12/19 din 

18.09.2019).  

În același timp, în rezultatul evaluării, doamna Irina Gheorghiștean a obţinut 

punctajul final – 122,2, în baza mediei punctajelor oferite de Colegiul de evaluare a 

performanțelor procurorilor (83), corespunzător calificativului ”foarte bine” (Hotărârea 

nr.4-11/2019 din 28.06.2019) și de Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor (39,2) 

(Hotărârea nr.2-18/19 din 09.10.2019). 

Consiliul constată că rezultatele evaluărilor nu au fost contestate în termenul 

prevăzut de art.24 alin.(4) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură. 

Adițional datelor cu privire la evaluarea procurorilor Ala Căuș și Irina 

Gheorghiștean, Consiliul reține și informațiile aferente profilului profesional al acestora:  

- ambele au o vechime în muncă în funcția de procuror mai mare de 14 ani; 

- corespund, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcției de procuror;  

- nu au sancțiuni disciplinare. 

Pentru realizarea acestui exercițiu de selecție, Consiliul reține incidența 

prevederilor pct.pct.8.15-8.20 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor și 

pct.6.15 din Regulamentul cu privire la Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor 

și procedura de selecție şi carieră a procurorilor, care reglementează procedura de 
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selecție a candidaților/procurorilor, astfel încât se consideră ales candidatul care are cel 

mai înalt punctaj la concurs. 

Prin urmare, ținând cont de prevederile actelor normative menționate supra și 

luând în considerare rezultatul final al evaluării ambelor candidate la funcția de procuror 

în Procuratura Anticorupție, precum și inexistența situațiilor ce ar genera 

incompatibilitatea cu statutul de procuror și funcția pentru care se candidează, Consiliul 

desemnează ca fiind învingătoare a concursului anunțat prin Hotărârea nr.1-62/2019 din 

03.07.2019, pentru promovarea în funcția vacantă de procuror în Procuratura 

Anticorupție, pe doamna Ala Căuș, procuror în Procuratura municipiului Chișinău. 

În cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor doamna Ala Căuș a 

confirmat cererea de participare la concursul pentru promovarea în funcția vacantă de 

procuror în Procuratura Anticorupție.   

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 din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, pct.pct.8.15-8.20 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, 

aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016 și pct.6.15 din Regulamentul cu 

privire la Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor și procedura de selecție şi 

carieră a procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-14/17 din 23.02.2017, Consiliul 

Superior al Procurorilor  -  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A desemna ca fiind învingătoare a concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-62/2019 din 03.07.2019, pentru promovarea în funcția 

vacantă de procuror în Procuratura Anticorupție, pe doamna Ala Căuș, procuror în 

Procuratura municipiului Chișinău. 

2. A propune Procurorului General numirea doamnei Ala Căuș în funcția vacantă de 

procuror în Procuratura Anticorupție. 

3. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General, pentru demararea 

procedurilor de emitere a actelor administrative corespunzătoare.  

4. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a procuraturii, www.procuratura.md, 

directoriul Consiliul Superior al Procurorilor, subdirectoriul Hotărâri. 

      5. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul 

art.191 din Codul administrativ. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Dumitru ROBU  semnat 

2.  Olesea STAMATE  semnat 

3.  Emanoil PLOȘNIȚA semnat 
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4.  Mihail COTOROBAI absent 

5.  Vasile STOINOV  semnat 

6.  Adrian BORDIANU  semnat 

7.  Inga FURTUNĂ semnat 

8.  Andrei ROȘCA absent 

9.  Constantin ȘUȘU  semnat 

10.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

11.  Ion GUCEAC  absent 

12.  Dumitru PULBERE  semnat 

 

 

Preşedinte al Consiliului   

Superior al Procurorilor                             semnat                             Angela MOTUZOC 

 
 

 

 

 

 


