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HOTĂRÂREA nr.1-224/2022 

cu privire la evaluarea etapei de recepționare a cererilor depuse în cadrul 

concursurilor anunțate prin Hotărârea nr.1-180/2022 din 09.09.2022 

 

21 octombrie 2022                                                                             municipiul Chișinău  

 

Evaluând dosarele depuse în cadrul concursurilor anunțate prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-180/2022 din 09.09.2022 pentru suplinirea 

unor funcții vacante de procuror conducător, audiind informația prezentată de către 

domnul Constantin Șușu, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

CONSTATĂ: 

 

În contextul exercitării competențelor aferente chestiunilor de selecție și carieră, 

prin Hotărârea nr.1-180/2022 din 09.09.2022, Consiliul Superior al Procurorilor a 

anunțat concurs între procurorii ce s-au înscris până la data de 17.10.2022, inclusiv, în 

Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista procurorilor care 

solicită numirea în funcția de procuror-șef sau de adjunct al procurorului-șef, pentru 

suplinirea funcțiilor vacante de: 

- procuror-șef al Secției combatere tortură din cadrul Procuraturii Generale;  

- procuror-șef al Secției judiciar-penală din cadrul Procuraturii Generale;  

- procuror-șef al Procuraturii raionului Cantemir; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, șef al Oficiului 

Principal; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, șef al Oficiului 

Comrat; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, șef al Oficiului 

Ceadîr-Lunga; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, șef al Oficiului 

Vulcănești; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiul Bălți; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Cantemir; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Călărași; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Dubăsari; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Dondușeni; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Leova; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Orhei; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Rezina; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Strășeni; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Taraclia. 

Termenul limită pentru depunerea cererilor de aplicare la concursurile anunțate 

a fost stabilit pentru data de 17.10.2022, inclusiv, perioadă considerată suficientă 

pentru valorificarea dreptului la promovare.  

Respectiv, potrivit informației acumulate în acest sens, înregistrată de Consiliul 

Superior al Procurorilor, în termenul stabilit, pentru suplinirea funcțiilor de procurori 

conducători ai subdiviziunilor menționate, au depus cereri de participare la 

concursurile în speță următorii procurori: 
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- Sergiu Bursacovschi, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției vacante 

de procuror-șef al Secției judiciar-penală din cadrul Procuraturii Generale; 

- Alexandru Celac, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției vacante de 

adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Bălți; 

- Aurel Grigoriev și Nicolai Solomei, în cadrul concursului pentru ocuparea 

funcției vacante de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Dondușeni. 

Având în vedere că accederea în funcțiile enunțate se circumscrie procedurilor 

de promovare, Consiliul Superior al Procurorilor se va pronunța asupra admisibilității 

cererilor depuse și, după caz, remiterii lor către Colegiul pentru selecția și cariera 

procurorilor.  

În contextul derulării procedurilor ce preced transmiterea Colegiului pentru 

selecția și cariera procurorilor a dosarelor procurorilor care candidează pentru funcțiile 

de procuror enunțate, Consiliul Superior al Procurorilor reține următoarele informații 

cu caracter general, relevante la această etapă:  

- toți candidați au fost evaluați de către Colegiul de evaluare a performanțelor 

procurorilor, obținând calificativul - „foarte bine”; 

- sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror, 

concluzie formulată în certificatele medicale privind corespunderea pentru exercitarea 

funcției de procuror, eliberate de Comisia pentru verificarea stării de sănătate a 

candidaților la funcția de procuror și a procurorilor în funcție; 

- candidații întrunesc condiția prevăzută de art.20 alin.(4) din Legea nr.3/2016 

cu privire la Procuratură - vechimea în funcția de procuror de cel puțin 4 ani; 

- potrivit informației prezentate de Aparatul Consiliului Superior al 

Procurorilor, candidații au întrunit și condiția înscrierii, în termenul stabilit, în 

Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista procurorilor care 

solicită numirea în funcția de procuror-șef sau de adjunct al procurorului. 

Raționamentele de drept, ce fundamentează argumentele menționate supra, sunt 

reflectate în capitolul 8 secțiunea b) din Regulamentul Consiliului Superior al 

Procurorilor, potrivit cărora la concursul pentru promovare participă candidații înscriși 

în Registru la data anunțării concursului sau, după caz, la data indicată în hotărârea 

Consiliului. La acest concurs poate participa orice procuror eligibil, indiferent dacă 

activează sau nu în acea procuratură.  

Din analiza cumulativă a informațiilor descrise, coroborate cu normele 

legislative relevante, Consiliul Superior al Procurorilor reține că pentru fiecare dintre 

cererile depuse, care formează obiect al prezentei hotărâri, sunt întrunite condițiile de 

admisibilitate, circumstanță care permite acceptarea dosarelor de concurs și remiterea 

acestora Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pentru evaluarea candidaților 

în cadrul concursurilor la care au aplicat.  

Consiliul Superior al Procurorilor consemnează că, potrivit punctului 8.82 din 

Regulamentul instituțional, la etapa de evaluare a cererilor depuse în cadrul 

concursurilor anunțate, Consiliul are obligativitatea de a solicita organelor abilitate, 

enumerate infra, următoarea informație cu referire la candidații ai căror dosare se 

transmit Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor:  

a) de la Autoritatea Națională de Integritate – certificat de integritate;  

b) de la Centrul Național Anticorupție – certificatul de cazier privind integritatea 

profesională;  
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c) de la Serviciul de Informații și Securitate – informația referitoare la lipsa sau 

existența factorilor de risc care pot aduce atingere ordinii de drept, securității statului, 

ordinii publice;  

d) de la Procurorul General – aviz privind prestația profesională în cadrul 

organelor Procuraturii.  

Adițional, Consiliul Superior al Procurorilor constată că pentru suplinirea 

funcțiilor vacante de: 

- procuror-șef al Secției combatere tortură din cadrul Procuraturii Generale;  

- procuror-șef al Procuraturii raionului Cantemir; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, șef al Oficiului 

Principal; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, șef al Oficiului 

Comrat; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, șef al Oficiului 

Ceadîr-Lunga; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, șef al Oficiului 

Vulcănești; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Cantemir; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Călărași; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Dubăsari; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Leova; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Orhei; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Rezina; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Strășeni; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Taraclia, 

nu a fost depusă nici o cerere, circumstanță care, de jure, atrage necesitatea 

declarării încheierii prin nerealizare a concursurilor vizate.  

Ținând cont de cele expuse, în temeiul prevederilor art.19 alin.(1) și (2), art.20 

alin.(4) și (7), art.21-23, art.24 alin.(1), art.70, art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, capitolul 8 secțiunea b) 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 Ș T E: 

 

1. A transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pentru evaluare 

conform criteriilor stabilite, în cadrul concursurilor anunțate prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-180/2022 din 09.09.2022, cererile și dosarele de 

participare ale următorilor procurori: Sergiu Bursacovschi, Alexandru Celac, Aurel 

Grigoriev și Nicolai Solomei. 

2. A pune în sarcina Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor solicitarea 

următoarei informații cu referire la candidații enumerați: 

a) de la Autoritatea Națională de Integritate – certificat de integritate; 

b) de la Centrul Național Anticorupție – certificatul de cazier privind integritatea 

profesională; 

c) de la Serviciul de Informații și Securitate – informația referitoare la lipsa sau 

existența factorilor de risc care pot aduce atingere ordinii de drept, securității statului, 

ordinii publice; 
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d) de la Procurorul General – aviz privind prestația profesională în cadrul 

organelor Procuraturii. 

3. A declara încheiate, prin nerealizare, concursurile anunțate prin Hotărârea 

nr.1-180/2022 din 09.09.2022, în partea ce ține de ocuparea funcțiilor vacante de 

procuror-șef al Secției combatere tortură din cadrul Procuraturii Generale; procuror-

șef al Procuraturii raionului Cantemir; adjunct al procurorului-șef al Procuraturii UTA 

Găgăuzia, șef al Oficiului Principal; adjunct al procurorului-șef al Procuraturii UTA 

Găgăuzia, șef al Oficiului Comrat; adjunct al procurorului-șef al Procuraturii UTA 

Găgăuzia, șef al Oficiului Ceadîr-Lunga; adjunct al procurorului-șef al Procuraturii 

UTA Găgăuzia, șef al Oficiului Vulcănești; adjunct al procurorului-șef al Procuraturii 

raionului Cantemir; adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Călărași; 

adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Dubăsari; adjunct al procurorului-

șef al Procuraturii raionului Glodeni; adjunct al procurorului-șef al Procuraturii 

raionului Leova; adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Orhei; adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii raionului Rezina; adjunct al procurorului-șef al 

Procuraturii raionului Strășeni; adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului 

Taraclia. 

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

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

5. 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 semnat  

2.  Sergiu LITVINENCO  semnat 

3.  Ceslav PANICO absent 

4.  Inga FURTUNĂ semnat  

5.  Andrei ROȘCA semnat  

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 


