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H O T Ă R Â R E A nr.12-154/18 

cu privire la rezultatele concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior 

al Procurorilor nr.12-148/18 din 11.10. 2018 pentru suplinirea unor funcții vacante 

de procuror în Procuratura Generală și  Procuratura mun.Chișinău 

                                       

1  noiembrie 2018                                                                        municipiul Chişinău  

 

Examinând subiectul cu privire la rezultatele concursului anunțat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-148/18 din 11.10.2018, pentru suplinirea   

funcțiilor vacante de procuror în Procuratura Generală și  Procuratura mun.Chișinău, 

audiind informația prezentată de către domnul Constantin Șușu, Consiliul Superior al 

Procurorilor –  

C O N S T A T Ă: 

Prin Hotărârea nr.12-148/18 din 11.10.2018 Consiliul Superior al Procurorilor a 

anunțat concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de:   

- procuror în Secția avizare și propuneri de legiferare din cadrul Direcției 

politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale (1 

unitate); 

-   procuror în Procuratura municipiului Chișinău (1 unitate). 

Termenul de depunere a cererilor de participare la concurs a fost stabilit pentru 

data de 24.10.2018 inclusiv. 

Potrivit informației înregistrate la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, la 

funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău a aplicat un singur 

candidat – Olesea Rusu, procuror în Procuratura raionului Nisporeni, iar pentru funcția 

de procuror în subdiviziunea Procuraturii Generale nu a fost depusă nici o cerere. 

Consiliul Superior al Procurorilor a examinat dosarul candidatului la funcția de 

procuror în Procuratura mun.Chișinău, rezumând că doamna Rusu întrunește condițiile 

legale pentru transferul în funcția solicitată, în procedură simplificată.      

Astfel, s-a stabilit că doamna Rusu a fost evaluată, la cerere, în mod extraordinar 

de către Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor, fiindu-i acordat calificativul 

”foarte bine” (Hotărârea nr.14-100/18 din 28.09.2018).  

Ulterior, în baza cererii, procurorul Olesea Rusu a fost înscrisă în Registrul 

candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante. 

Având în vedere circumstanțele stabilite, potrivit cărora la funcția vacantă de 

procuror în Procuratura mun.Chișinău a aplicat un singur candidat, Consiliul constată că 

sunt incidente prevederile alin.3 pct.8.15 din Regulamentul Consiliului Superior al 

Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016. 

Conform normei indicate supra, în cazul în care, după expirarea termenului de 

înregistrare a candidaţilor, se constată că la concursul pentru transfer s-a înscris un 

singur candidat, care solicită transferul într-o funcţie de acelaşi nivel sau de nivel 

inferior, referitor la acceptarea transferului în funcţia solicitată se va expune Consiliul 

Superior al Procurorilor prin hotărâre motivată. În aceste condiții concursul pentru 

transfer poate derula fără etapa evaluării candidatului de către Colegiul pentru selecția și 

cariera procurorilor. 
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Fiind prezentă în ședința Consiliului Superior al Procurorilor, procurorul  Olesea 

Rusu și-a menținut cererea și și-a manifestat acordul pentru a fi transferată în funcția 

solicitată în condițiile alin.3 pct.8.15 din Regulamentul Consiliului Superior al 

Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016.  

Reieșind din prevederile cadrului normativ relevant, Consiliul reține că  pentru 

procurorul Olesea Rusu  transferul solicitat reprezintă numire într-o funcţie de același 

nivel, decizia fiind bazată pe propria convingere. 

Consiliul Superior al Procurorilor consemnează că doamna Olesea Rusu activează 

în cadrul unei procuraturii teritoriale, deci, transferul în cauză nu va constitui o 

promovare, nu este creator de drepturi ierarhice și urmează a fi apreciat ca o mobilitate 

funcțională în cadrul subdiviziunilor de același nivel. 

  Având în vedere argumentele expuse, Consiliul Superior al Procurorilor stabilește 

că în prezentul caz sunt întrunite condițiile de compatibilitate, motiv din care este 

posibilă acceptarea, prin hotărâre motivată, a transferului procurorului Olesea Rusu în 

funcția de procuror în Procuratura  municipiului Chișinău, potrivit exigențelor alin.3 

pct.8.15 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor. 

         În egală măsură, Consiliul Superior al Procurorilor reține că pentru suplinirea 

funcției de procuror în Secția avizare și propuneri de legiferare din cadrul Direcției 

politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale nu a fost 

depusă nici o cerere, circumstanță care, de jure, atrage necesitatea declarării încheierii  

concursului, prin nerealizare.   

           Prin urmare, în temeiul constatărilor descrise și în baza prevederilor art.20 

alin.(4) și (7); art.25 alin.(1); art.70, art.77 și art.79 din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu 

privire la Procuratură; cap.4 alin.II lit.a), pct.8.15 alin.3 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 doamnei Olesea Rusu, procuror în Procuratura raionului 

Nisporeni în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, în condițiile 

alin.3 pct.8.15 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin 

Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016. 

        2. A propune Procurorului General numirea, prin transfer, a doamnei Olesea 

Rusu  în funcția permanentă de procuror în Procuratura  municipiului Chișinău. 

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

148/18 din 11.10.2018, în partea ce ține de ocuparea funcției vacante de  procuror în 

Secția avizare și propuneri de legiferare din cadrul Direcției politici, reforme și 

protecția intereselor societății a Procuraturii Generale, pe motiv că la concurs nu a 

aplicat nici un candidat. 

         4. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General, pentru  emiterea actelor 

administrative corespunzătoare.  

         5. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Procuraturii, 

www.procuratura.md, link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, rubrica Hotărâri. 
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         6. 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   absent 

2 IFTODI Victoria   absentă  

3 MICU Victor   absent 

4 FURTUNĂ Inga 

 

semnat 

5 ROȘCA Andrei 

 

semnat 

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 
 




