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H O T Ă R Â R E A nr.1-175/2022 

cu privire la desemnarea interimarului funcției de adjunct al  

procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție 
 

9 septembrie 2022                                                                           municipiul Chişinău  
 

Examinând subiectul cu privire la desemnarea interimarului funcției de adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, audiind informația prezentată de către 

domnul Constantin Șușu, Consiliul Superior al Procurorilor –   

 

C O N S T A T Ă: 

 

În ședința din 5 august 2022 Consiliul Superior al Procurorilor a examinat adresarea 

domnului Dumitru Robu, Procuror General interimar, prin care s-a solicitat aprobarea 

ordinelor privind asigurarea interimatului unor funcții de conducere ale subdiviziunilor 

Procuraturii, inclusiv celei de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, 

dispus doamnei Elena Cazacov, prin ordinul Procurorului General interimar nr.1369-p din 

01.08.2022. 

Urmare a examinării demersului Procurorului General interimar, Consiliul Superior 

al Procurorilor a decis, prin Hotărârea nr.1-152/2022 din 05.08.2022, respingerea 

interimatului funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, dispus 

doamnei Elena Cazacov și amânarea subiectului privind desemnarea unui nou candidat. 

Din perspectiva cadrului normativ relevant, Consiliul Superior al Procurorilor 

consemnează prevederile art.271 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, potrivit cărora asigurarea interimatului funcției de procuror-şef al 

procuraturii, adjunct al procurorului-şef al procuraturii, procuror-şef al subdiviziunii 

Procuraturii Generale sau adjunct al procurorului-şef al subdiviziunii Procuraturii 

Generale se face prin ordin al Procurorului General, care la prima ședință, este aprobat 

sau respins de Consiliul Superior al Procurorilor.  

Totodată, menționăm că potrivit dispoziției alineatului (3) al aceluiași articol, în 

cazul în care respinge interimatul dispus de Procurorul General, Consiliul Superior al 

Procurorilor desemnează interimarul pentru funcția respectivă.  

În acest sens, reținem că condițiile necesare pentru ocuparea unei funcții de 

conducere a Procuraturii Anticorupție se circumscriu prevederilor art.20 alin.(4) și alin.(7) 

coroborate cu cele din art.21 și art.25 din Legea nr.3/2016, potrivit cărora la funcția de 

adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, poate candida procurorul care are 

o vechime în funcția de procuror de cel puțin 4 ani, care în cadrul evaluării performanțelor, 

a obținut cel puțin calificativul „foarte bine” și nu are sancțiuni disciplinare nestinse. 

Pe cale de consecință, ținând cont de raționamentele care au generat stabilirea 

interimatului pentru funcția de conducere nominalizată, deliberând asupra tezelor expuse, 

a fost stabilită candidatura doamnei Aliona Nesterov, procuror în Procuratura 

Anticorupție, ca fiind corespunzătoare cerințelor caracteristice nominalizării deduse spre 

soluționare.  

Potrivit datelor adiționale referitoare la profilul profesional al procurorului Aliona 

Nesterov, se constată că dumneaei a acumulat 10 ani vechime de muncă în funcția de 

procuror, perioadă în care a obținut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanțelor 
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profesionale (Hotărârea Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor nr.4-

13/2020 din 14.02.2020) și este aptă din punct de vedere medical, pentru exercitarea 

funcției de procuror. 

Concomitent, analizând profilul și prestația profesională a candidatului 

nominalizat, Consiliul Superior al Procurorilor reține că, pe lângă media obținută în cadrul 

evaluării performanțelor profesionale, doamna Aliona Nesterov a demonstrat că deține 

abilitățile necesare funcției de conducere atât prin prisma cunoștințelor teoretice de 

specialitate, cât și a viziunilor privind principiile care guvernează activitatea procurorilor. 

În egală măsură, doamna Aliona Nesterov a confirmat cunoașterea obiectivelor 

instituției, a disfuncțiilor și vulnerabilităților atestate în activitatea acesteia, dar și a 

soluțiilor pentru remedierea lor. 

Astfel, urmare a verificării existenței consimțământului procurorului nominalizat și 

analizând cumulativ întrunirea criteriilor specificate pentru titularul funcției sau prezența 

circumstanțelor care să împiedice dispunerea interimatului ce constituie obiectul prezentei 

hotărâri, în rezultatul deliberării și exprimării votului de către membri prezenți în ședință, 

Consiliul Superior al Procurorilor desemnează pe doamna Aliona Nesterov în calitate de 

adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție. 

În temeiul argumentelor invocate, în conformitate cu prevederile art.271 și art.77 

din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A o desemna adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție 

pe doamna Aliona Nesterov, procuror în Procuratura Anticorupție. 

2. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General interimar, pentru procedurile 

administrative corespunzătoare. 

3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

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

art.191 din Codul administrativ la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile de la 

comunicarea sau notificarea acesteia. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor 

 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Dorel MUSTEAȚĂ absent 

2.  Sergiu LITVINENCO  semnat 

3.  Ceslav PANICO semnat 

4.  Inga FURTUNĂ absentă 
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5.  Andrei ROȘCA absent 

6.  Constantin ȘUȘU  semnat 

7.  Eduard VARZAR semnat 

8.   Lilia POTÎNG semnat 

9.  Svetlana BALMUȘ semnat 

10.  Andrei CEBOTARI semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                                            semnat                  Angela MOTUZOC 

 


