
H O T Ă R Â R E A nr.12-18/18 

cu privire la transmiterea dosarelor procurorilor, înscriși în Registrul 

procurorilor care solicită transferul la o altă procuratură,  

în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor 
 

1 februarie 2018                                                                                       mun.Chişinău  

 

Examinând chestiunea cu privire la transmiterea dosarelor procurorilor, înscriși 

în Registrul procurorilor care solicită transferul la o altă procuratură, în Colegiul 

pentru selecția și cariera procurorilor, audiind informația doamnei Angela Motuzoc, 

Consiliul Superior al Procurorilor  –  

 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârea nr.12-11/18 din 19.01.2018 Consiliul Superior al Procurorilor a 

anunțat concurs între procurorii înscriși până la data de 18.01.2018 în Registrul 

procurorilor care solicită transferul la o altă procuratură, pentru suplinirea mai multor 

funcții vacante de procuror în procuraturile teritoriale. 

Termenul-limită de depunere a cererilor, în vederea aprecierii de către Colegiul 

pentru selecția și cariera procurorilor, a fost stabilit pentru data de 26.01.2018. 

Astfel, în raport cu funcțiile scoase la concurs prin hotărârea nr.12-11/18 din 

19.01.2018, secretariatul ad-hoc al Consiliului Superior al Procurorilor a recepționat  

cererile următorilor procurori: 

 
Nr. 

 

Numele și prenumele 

candidatului 

Funcţia deţinută Nr. și data 

hotărârii 

CEPP 

Punctaj  

Procuror în Procuratura mun.Chișinău ( 5 unități) 

  -------------      

Procuror în Procuratura mun.Chișinău ( 5 unități provizorii) 

  -----------      

Procuror în Procuratura  de circumscripție Chișinău ( 1 unitate) 

1 Andronic Natalia Procuror în Procuratura UTA Găgăuzia 14-140/17  

din 04.12.17 
80,5  

                    Procuror în Procuratura  raionului Basarabeasca ( 1 unitate)  

 ------------     

Procuror în Procuratura  raionului Cantemir ( 1 unitate) 

 ------------     

Procuror în Procuratura  raionului Ocnița ( 1 unitate) 

 -------------     

Procuror în Procuratura  raionului Soroca ( 1 unitate) 

 -------------     

Procuror în Procuratura  raionului Sîngerei ( 1 unitate) 

1 Godorog 

Alexandru 

Procuror în Procuratura raionului 

Dondușeni 

14-128/17  

din 28.07.17 
74,3  

 

Fiind demarate procedurile ce preced înscrierea candidaților în Registrul 

procurorilor care solicită transferul la o altă procuratură, Consiliul ia act de 

următoarele informații relevante: 

- ambii candidați au fost evaluați în mod extraordinar de către Colegiul de 

evaluare a performanțelor procurorilor, obținând calificativul „foarte bine”; 



- potrivit concluziilor formulate în conținutul certificatelor medicale privind 

corespunderea pentru exercitarea funcţiei de procuror, eliberate de Comisia pentru 

verificarea stării de sănătate a candidaţilor la funcţia de procuror şi a procurorilor în 

funcţie, privind corespunderea pentru exercitarea funcţiei de procuror, ambii sunt apți 

din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror; 

Luând în consideraţie cele expuse, în temeiul prevederilor art.19 alin.(1) și (2), 

art.20 alin.(1) și (2), art.21-22, 24 alin.(1), art.77 și art.79 din Legea nr.3 din 

25.02.2016 cu privire la Procuratură, pct.8.15 și 8.18 alin.(2) 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 lua act de informația secretariatului-ad-hoc al Consiliului Superior al 

Procurorilor, potrivit căreia până la data de 18.01.2018 în Registrul procurorilor care 

solicită transferul la o altă procuratură au fost înregistrați toți candidații care au 

aplicat la funcțiile  de procuror în procuraturile teritoriale, scoase la concurs prin 

hotărârea nr.12-11/18 din 19.01.2018. 

2. A transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor cererile  

candidaților Andronic Natalia și Alexandru Godorog, pentru apreciere în cadrul 

concursului. 

3. În legătură cu lipsa cererilor de participare, a declara nule concursurile 

anunțate pentru ocuparea următoarelor funcții vacante: procuror în procuratura în 

mun. Chișinău -5 unități și 5 unități provizorii,  procuror în procuratura Basarabeasca 

-1 unitate, procuror în procuratura Cantemir -1 unitate, procuror în procuratura Ocnița 

-1 unitate, procuror în procuratura Soroca -1 unitate. 

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 HARUNJEN Eduard   

2 TĂNASE Alexandru  

3 MICU Victor  

4 CARAIVAN Ruslan  

5 FURTUNĂ Inga  

6 ROȘCA Andrei  

7 BORDIANU Adrian  

8 ȘUȘU Constantin  

9 MĂRGINEANU Lilia  

10 GUCEAC Ion  

 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                                                             Angela MOTUZOC 




