
1 

 

H O T Ă R Â R E A nr.1-119/2019 

cu privire la examinarea cererii de transfer a procurorului Viorica Marga 

 

11 noiembrie 2019                                                                              municipiul Chişinău  

 

  Examinând cererea de transfer a procurorului Viorica Marga, audiind informația 

prezentată de către domnul Constantin Șușu, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 

 

La data de 18.10.2019 doamna Viorica Marga, procuror în Procuratura raionului 

Cahul, a depus la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor cerere privind transferul în 

funcția permanentă de procuror în cadrul aceleiași procuraturi, în temeiul prevederilor 

pct.8.15 alin.4 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor. 

În cerere, procurorul Viorica Marga a indicat că, în prezent, deține funcția de procuror 

în Procuratura raionului Cahul, fiind numit conform ordinului pe o unitate temporar vacantă 

și optează pentru acest transfer în vederea asigurării previzibilității relațiilor de muncă.  

Pentru soluționarea cererii de referință urmează a fi reținute următoarele raționamente 

de fapt și de drept, relevante în această speță.  

Prin Hotărârea nr.1-93/2019 din 27.09.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a 

anunțat concurs, pentru numirea prin transfer, între procurorii înscriși la data de 27.09.2019 

în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care solicită 

transferul la o altă procuratură, pentru suplinirea unei funcții vacante de procuror în 

Procuratura raionului Cahul. 

Urmare a derulării procedurilor de concurs, s-a stabilit că până la data de 11.10.2019 

– termenul limită de depunere a cererilor, la funcția anunțată nu a aplicat nici un candidat. 

Pe cale de consecință, prin Hotărârea nr.1-116/2019 din 17.10.2019 Consiliul 

Superior al Procurorilor a declarat încheiat, prin nerealizare, concursul anunțat prin 

Hotărârea nr.1-93/2019 din 27.09.2019, pentru suplinirea funcției vacante de procuror în 

Procuratura raionului Cahul.  

În aceste condiții, soluționarea cererii doamnei Viorica Marga, privind transferul în 

funcția indicată se circumscrie, de drept, prevederilor pct.8.15 alin.4 din Regulamentul 

Consiliului Superior al Procurorilor. 

           Conform normei indicate supra, dacă la concursul pentru transfer într-o funcţie 

concretă nu a aplicat nici un candidat, iar ulterior pentru transfer în această funcţie va opta 

un procuror, pentru care transferul solicitat reprezintă numire într-o funcţie de acelaşi nivel 

sau de nivel inferior, Consiliul Superior al Procurorilor, după examinarea compatibilităţii 

acestuia, se va pronunţa referitor la acceptarea transferului, fără a ţine cont de procedura de 

evaluare şi înscriere în registrul candidaţilor.  

Consiliul Superior al Procurorilor constată că procurorul Viorica Marga a optat pentru 

acest transfer după ce concursul anunțat a fost declarat ca fiind încheiat prin nerealizare. 

Astfel, raportând prevederile cadrului normativ relevant la circumstanțele individuale 

ce rezultă din prezenta cerere de transfer, Consiliul Superior al Procurorilor reține că pentru 

doamna Viorica Marga transferul solicitat nu reprezintă numire într-o funcţie superioară 

celei deținute anterior, nu modifică domeniile de competență ale procurorului, nu este 
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creator de drepturi ierarhice și se valorifică drept o mobilitate funcțională în cadrul aceleiași 

unități, dat fiind faptul că dumneaei activează, deja, în Procuratura raionului Cahul, cu 

mențiunea că, în prezent, ocupă o funcție vacantă provizoriu.   

Adițional, cu titlu de informație complementară, Consiliul Superior al Procurorilor 

consemnează că experiența profesională a procurorului Viorica Marga vizează o activitate 

de peste 8 luni în sistemul Procuraturii, circumstanță care validează posibilitatea acceptării 

transferului de referință  în procedură simplificată.  

În ședința Consiliului Superior al Procurorilor, Viorica Marga a susținut cererea 

depusă și a solicitat să fie acceptat acest transfer, argumentându-și poziția prin estimările 

profesionale personale vizând cariera sa și raportul juridic de muncă. 

Având în vedere argumentele expuse, Consiliul Superior al Procurorilor stabilește că 

în prezentul caz nu au fost stabilite condiții de incompatibilitate, motiv din care este posibilă 

acceptarea transferului doamnei Viorica Marga în funcția de procuror în Procuratura 

raionului Cahul, fără a ţine cont de procedura de evaluare şi înscriere în Registrul 

candidaţilor, potrivit prevederilor alin.4 pct.8.15 din Regulamentul Consiliului Superior al 

Procurorilor. 

Prin urmare, în temeiul constatărilor descrise și în baza prevederilor art.77 din Legea 

nr.3/2016 cu privire la Procuratură; pct.4.1 secțiunea II lit.a), pct.8.15 alin.4 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 accepta transferul în funcția permanentă de procuror în Procuratura raionului 

Cahul a doamnei Viorica Marga, numită pe funcție provizoriu vacantă de procuror în 

Procuratura raionului Cahul. 

2. A propune Procurorului General numirea, prin transfer, a doamnei Viorica Marga în 

funcție permanentă de procuror în Procuratura raionului Cahul.    

        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 Consiliului Superior al Procurorilor, 

www.csp.md, directoriul 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  absentă 

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 semnat 

9.  Constantin ȘUȘU  semnat 

10.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

11.  Ion GUCEAC  semnat 

12.  Dumitru PULBERE  semnat 

13.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Preşedinte al Consiliului   

Superior al Procurorilor                    semnat                      Angela MOTUZOC 

 

 

 

 
 

 


