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H O T Ă R Â R E A nr.1-115 /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.1-81/2019 din 29.08.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a 

anunțat concurs între procurorii înscriși la data de 29.08.2019 în Registrul candidaţilor 

pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care solicită promovarea în 

funcția de procuror în Procuratura specializată sau Procuratura Generală, pentru 

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

stabilit pentru data de 09.09.2019, inclusiv.   

În termenul stabilit, potrivit informației oferite de Aparatul Consiliului Superior al 

Procurorilor, la concurs a  aplicat un singur candidat, domnul Vasile Plevan, procuror în 

Procuratura raionului Ialoveni.   

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

91/2019 din 27.09.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a dispus transmiterea dosarului 

candidatului vizat Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor. 

Urmare a evaluării, procurorul Vasile Plevan a obţinut punctajul final – 118,1 în 

baza mediei punctajelor oferite de Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor 

(82,6), corespunzător calificativului „foarte bine” (Hotărârea nr.4-22/2019 din 

12.07.2019) și respectiv, de Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor (35,5 p 

Hotărârea nr.2-19/19 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 procurorului Vasile Plevan, Consiliul 

reține și informațiile aferente profilului profesional al dumnealui:  

- are o vechime în muncă în funcția de procuror mai mare de 5 ani; 

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

- nu are sancțiuni disciplinare. 

În cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor domnul Vasile Plevan a 

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

procuror în Procuratura Anticorupție.   

Luând în considerare punctajul final obținut de către domnul Vasile Plevan în 

cadrul concursului, precum și inexistența situațiilor ce ar genera incompatibilitatea 

dumnealui cu statutul de procuror și funcția pentru care candidează, în temeiul  
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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.8.20 

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 desemna ca fiind învingător al concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-81/2019 din 29.08.2019, pentru promovarea în funcția 

vacantă de procuror în Procuratura Anticorupție, pe domnul Vasile Plevan procuror în 

Procuratura raionului Ialoveni. 

2. A propune Procurorului General numirea domnului Vasile Plevan 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 

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 
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11.  Ion GUCEAC  absent 

12.  Dumitru PULBERE  semnat 

 

 

Preşedinte al Consiliului   

Superior al Procurorilor                           semnat                                Angela MOTUZOC 

 

 

 

 


