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H O T Ă R Â R E A nr.12-116/18 

cu privire la desemnarea câștigătorilor concursului anunțat   

pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror  

 

2 august 2018                                                                                  municipiul Chişinău  

 

Examinând subiectul privind desemnarea învingătorilor concursului anunțat 

prin Hotărârea nr.12-110/18 din 20.07.2018 pentru ocuparea unor funcții vacante de 

procuror, audiind informația prezentată de către doamna Angela Motuzoc, Consiliul 

Superior al Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

 

La data de 20.07.2018, prin Hotărârea nr.12-110/18, Consiliul Superior al 

Procurorilor a anunțat concurs între candidații înscriși la data de 20.07.2018 în 

Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror, fiind vizate 

următoarele procuraturi teritoriale: procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, oficiul 

Ceadîr-Lunga (1 unitate); procuror în Procuratura raionului Anenii Noi (1 unitate); 

procuror în Procuratura raionului Basarabeasca (1 unitate); procuror în Procuratura 

raionului Cahul (1 unitate); procuror în Procuratura raionului Căușeni (1 unitate); 

procuror în Procuratura raionului Cantemir (1 unitate); procuror în Procuratura 

raionului Florești (1 unitate); procuror în Procuratura raionului Hîncești (1 unitate); 

procuror în Procuratura raionului Ialoveni (1 unitate); procuror în Procuratura 

raionului Rezina (1 unitate); procuror în Procuratura raionului Rîșcani (1 unitate); 

procuror în Procuratura raionului Strășeni (1 unitate). 

Prin Hotărârea nr. 12-113/18 din data de 26.07.2018 Consiliul Superior al 

Procurorilor a propus Procurorului General numirea pe post, în baza concursului 

demarat prin Hotărârea nr.12-110/18 din 20.07.2018, a domnului Ștefan Șaptefraț - 

în funcția de procuror în Procuratura raionului Ialoveni, a doamnei Inna Cotorobai - 

în funcția de procuror în Procuratura raionului Anenii Noi și a domnului Roman 

Chihai - în funcția de procuror în Procuratura raionului Hîncești. 

Cu referire la candidatul Alexandru Bratuțel, Consiliul consemnează că, în 

ședința din 24.07.2018  dumnealui nu s-a prezentat, dar a depus cerere prin e-mail, în 

care a notat opțiunile sale în ordinea descrescătoare,  preferințial indicând Procuratura 

raionului Strășeni. 

Totodată, pentru ședința din 26.07.2018, Alexandru Bratuțel a depus cerere 

prin care a solicitat amânarea examinării opțiunii sale pentru numirea pe post în 

funcția de procuror în Procuratura raionului Strășeni, invocând imposibilitatea 

participării la ședința Consiliului. Astfel, fiind în imposibilitate de a se pronunța cu 

referință la alegerea funcției pentru care a optat acest candidat, din motivul lipsei 

acestuia, Consiliul a decis amânarea soluționării subiectului. 

  În cadrul ședinței din 02.08.2018 candidatul Alexandru Bratuțel s-a prezentat 

și și-a confirmat opțiunea, exprimată anterior prin e-mail, pentru postul de procuror 

în Procuratura raionului Strășeni.  

În egală măsură, Consiliul Superior al Procurorilor a stabilit că pentru  

ocuparea funcțiilor de  procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, oficiul Ceadîr-

Lunga și Procuraturile raioanelor  Basarabeasca, Cahul, Căușeni, Cantemir, 
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Florești, Rezina, Rîșcani  nu a fost depusă nici o cerere. În aceste condiții, 

circumstanțele descrise atrag, de drept, necesitatea declarării încheierii, prin 

nerealizare, a concursului în această parte, dat fiind faptul că la funcțiile indicate nu a 

aplicat nici un candidat. 

  Evaluând rezultatele concursului, astfel după cum au fost descrise supra,  în 

temeiul prevederilor art.19 alin.(1), art.20 alin.(1) și (2), art.21, art.22, art.24 alin.(1), 

(5) și (6), art.70 alin.(1) lit.g), art.77 și art.79 din Legea cu privire la Procuratură, 

pct.pct.8.12 lit.h), 8.17- 8.19 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, 

Consiliul Superior al Procurorilor  -  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A propune Procurorului General numirea candidatului Alexandru Bratuțel în 

funcția de procuror în Procuratura raionului  Strășeni, în baza concursului demarat 

prin Hotărârea nr.12-110/18 din 20.07.2018.  

2. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General, pentru demararea 

procedurilor administrative corespunzătoare numirii în funcție a candidatului, potrivit 

mențiunilor din pct.1 al hotărârii. 

3. A declara încheiat, prin nerealizare, concursul anunțat prin Hotărârea nr.12-

110/18 din 20.07.2018, în partea ce ține de ocuparea funcțiilor vacante de procuror în 

Procuratura UTA Găgăuzia, oficiul Ceadîr-Lunga și în Procuraturile raioanelor  

Basarabeasca, Cahul, Căușeni, Cantemir, Florești, Rezina, Rîșcani, pe motiv că 

la concurs nu a aplicat nici un candidat. 

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

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

Hotărâri. 

5. 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 Eduard HARUNJEN  

 

semnat 

2 Victoria IFTODI 

  

absent 

3 Victor MICU  

 

semnat 

4 Inga FURTUNĂ  

 

semnat 

5 Andrei ROȘCA  

 

semnat 

6 Adrian BORDIANU  

 

absent 

7 Constantin ȘUȘU  

 

semnat 
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8 Lilia MĂRGINEANU  

 

semnat 

9 Ion GUCEAC  

 

semnat 

10 Dumitru PULBERE  

 

absent 

 

 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                           semnat                     Angela MOTUZOC 

 




