
 
HOTĂRÂREA nr.12- 203/16 

cu privire la  desemnarea câştigătorului concursului pentru  
ocuparea funcţiei vacante de procuror al municipiului Bender 

 

28 iulie 2016                                                                       mun. Chişinău 
 

Examinând rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror 
al municipiului Bender, audiind informaţia dlui Viorel Tureac, Consiliul Superior al 
Procurorilor –  

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârea nr.12-119/16 din 22.04.2016, Consiliul Superior al Procurorilor a  
anunţat concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al municipiului Bender. 

La concurs, în condiţiile art.36 alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură, a 
aplicat un singur candidat, dl Ruslan Lungu, procurorul interimar al municipiului 
Bender. 

Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.957 din 08.07.2016, validată de 
Consiliul Superior al Procurorilor la 28.07.2016, dl Ruslan Lungu a promovat examenul 
probelor de concurs cu media generală 7,76.   
 Referitor la efectuarea verificării în baza art.8 din Legea nr.271 din 18.12.2008, 
s-a stabilit că titularul Ruslan Lungu a fost supus procedurii de verificare în baza art.8 
din Legea nr.271 din 18.12.2008, ca rezultat nefiind stabiliți factori de risc pentru 
exercitarea atribuțiilor de procuror conducător.   

În egală măsură, a fost solicitată și avizarea pe domeniul disciplinar de către 
Secția securitate internă a Procuraturii Generale, informații de natură compromițătoare 
sau care ar indica asupra incompatibilității titularului nefiind stabilite.  
 În vederea fixării priorităților ce urmează a fi realizate în perioada mandatului, 
Consiliul a solicitat prezentarea programului de dezvoltare strategică a instituției la 
conducerea căreia optează candidatul.  

În rezultatul deliberării, Consiliul Superior al Procurorilor a acceptat candidatura 
dlui Ruslan Lungu pentru numirea în funcţia vacantă solicitată. 

În temeiul celor enunţate, conform art.15 din Legea cu privire la verificarea 
titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, art.36 alin.(1) şi alin.(3), art.38, art.39, 
art.40 alin.(4), art.82 alin.(1) lit.c), art. 84 lit.f), art.93 din Legea cu privire la 
Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor,-  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 A-l considera compatibil pe titularul Ruslan Lungu pentru ocuparea funcției de 

procuror conducător. 
A propune Procurorului General - interimar numirea dlui Ruslan Lungu în funcţia 

de procuror al municipiului Bender pentru un mandat de 5 ani. 
 Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 

 

Preşedintele Consiliului 
Superior al Procurorilor                                                                Mircea Roşioru 


