HOTĂRÂREA nr.12-8/17
cu privire la remiterea cererilor unor procurori în
Colegiul pentru evaluarea performanțelor procurorilor
24 ianuarie 2017

mun.Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la remiterea cererilor unor procurori în
Colegiul pentru evaluarea performanțelor procurorilor, audiind informaţia dlui Remus
Moroz, Consiliul Superior al Procurorilor C O N S T A T Ă:
La 01.08.2016 a intrat în vigoare Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la
Procuratură, al cărei cadru legal reglementează o nouă procedură de numire în funcție
a procurorilor-șefi și a adjuncților procurorilor-șefi.
Potrivit evidenței Secției resurse umane a Procuraturii Generale, la 20.02.2017
vor expira mandatele constituționale ale procurorilor-șefi adjuncți ai Procuraturii
mun.Chișinău, șefi ai Oficiilor Botanica și Centru, iar în Oficiul Rîșcani și Oficiul
Principal, funcțiile de procuror-șef adjunct al Procuraturii mun.Chișinău, de mai mult
timp sunt exercitate pe bază de interimat.
Concomitent, la 01.05.2017 urmează să expire și mandatul constituțional al
procurorului - șef al procuraturii raionului Taraclia.
Procedura reglementată de lege și Regulamentul Consiliului Superior al
Procurorilor stipulează că funcțiile vacante de procuror conducător se anunță la
concurs odată cu intervenirea vacanței acestora. Totodată, această procedură admite
faptul că la momentul anunțării concursului pentru funcția concretă de conducere,
procurorii candidați trebuie să fie înscriși în Registrul candidaților pentru suplinirea
funcțiilor vacante, fapt ce presupune că aceștia deja au fost evaluați de către Colegiul
de evaluare a performanțelor procurorilor.
În conformitate cu prevederile art.29 alin.(3) lit.b) din Legea cu privire la
Procuratură, procurorul este supus evaluării performanţelor în mod extraordinar în
cazul participării la concursul pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef.
În şedinţa din 22 decembrie 2016 Consiliul a luat act de faptul inexistenţei unei
rezerve de cadre (procurori înscriși deja în Registru), în a cărei bază ar putea fi
declanșate procedurile de selecție și carieră a procurorilor pentru numire în funcții de
conducere concrete. În acest context, prin Hotărârea nr.12-263/16 din 22.12.2016,
Consiliul Superior al Procurorilor a constatat vacanța funcțiilor de procuror
conducător în cadrul subdiviziunilor sus-indicate, care urmează a fi scoase la concurs,
şi a stabilit ziua de 20.01.2017 – data limită până la care candidații procurori pot
formula cereri în adresa Consiliului, în vederea remiterii materialelor în adresa
Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor pentru evaluare extraordinară și
ulterioara înscriere în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante de
procuror conducător.
Potrivit informaţiei prezentate de secretariatul Consiliului, 9 procurori au
solicitat, prin cerere, evaluarea extraordinară în conformitate cu art.29 alin.(3) lit.b)
din Legea cu privire la Procuratură.
În temeiul art.24 alin.(1), art.29 alin.(1) lit.b) și alin.(3) lit.b), art.77 și art.79 din
Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, pct.8.13 al Regulamentului
Consiliului Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor -

H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A remite în adresa Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor
cererile a 9 procurori, în scopul organizării evaluării extraordinare şi declanșării
procedurii de selecție pentru numirea în funcțiile de conducere vacante (lista se
anexează).
2. Se stabilește data de 01 mai 2017, ca termen-limită pentru înscrierea
candidaților în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror
conducător.
3. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Procuraturii.
4. Hotărârea cu drept de contestare conform art.79 din Legea cu privire la
Procuratură.
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:
№
Numele și prenumele
1
CEBOTARI Vladimir
2

FORTUNA Ghenadie

3

HADÎRCĂ Igor

4

HARUNJEN Eduard

5

MARIȚ Alexandru

6

MAȘNIC Eduard

7

MICU Victor

8

MOROZ Remus

9

POPOV Ruslan

10

STOINOV Vasili

11

TUREAC Viorel

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Semnătura

Mircea ROȘIORU

LISTA
procurorilor acceptați pentru evaluare extraordinară
prin Hotărârea CSP nr.12-8/17 din 24.01.2017
Nr.
ord

Numele, prenumele
procurorului

1.

PASCAL Mihail

2.

GAVAJUC Serghei

3.

EREMCIUC Roman

4.

ROȘCA Andrei

5.

DULGHERU Ion

6.

CIMBIR Marcel

7.

DEMCIUCIN Igor

8.

POPOV Oleg

9.

LESNIC Andrei

Funcţia deţinută

Procuror în Procuratura
mun.Chișinău, Oficiul Principal
Adjunct al procurorului-șef
al Procuraturii Anticorupție
Procuror în Procuratura
mun.Chișinău, Oficiul Botanica
Procuror-şef al procuraturii
raionului Rezina
Procuror în Procuratura
mun.Chișinău, Oficiul Centru
Adjunct al procurorului
mun.Chișinău, șef al Oficiului
Botanica
Procuror în Procuratura
pentru Combaterea Criminalității
Organizate și Cauze Speciale
Procuror în Procuratura
mun.Chișinău, Oficiul Buiucani
Procuror în Procuratura
mun.Chișinău, Oficiul Buiucani

Vechimea în
muncă în
calitate de
procuror la
data depunerii
cererii
17 ani 6 luni

Adnotări

11 ani 10 luni
9 ani 7 luni
13 ani 11 luni
18 ani 5 luni
22 ani 5 luni

6 ani 5 luni

13 ani 11 luni
10 ani 8 luni

Secretariatul Consiliului Superior al Procurorilor

