
HOTĂRÂREA nr. 10-87/18 

cu privire la evaluarea procurorului Serghei BRIGAI 

candidat la funcția de procuror în Secția combaterea  

traficului de ființe umane din cadrul Direcției urmărire 

penală și criminalistică a Procuraturii Generale 

 

mun. Chişinău                                                                                     02 octombrie 2018 

 

Examinând chestiunea cu privire la evaluarea procurorului Serghei Brigai, 

candidat la funcția de procuror în secția combaterea traficului de ființe umane din 

cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, Colegiul  

 

C O N S T A T Ă : 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr. 12-134/18, din 

27.09.2018,  Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor au fost transmise 

materialele în privința procurorului Serghei Brigai, candidat la funcția de procuror în 

Secția combaterea traficului de ființe umane din cadrul Direcției urmărire 

penală și criminalistică a Procuraturii Generale. 

Potrivit prevederilor pct. 6.1 al Regulamentului Colegiului pentru selecția și 

cariera procurorilor și procedura de selecțe și carieră a procurorilor (în continuare 

Regulament), procedura de selecție a candidaților pentru funcția de procuror, de 

transfer sau de promovare, se face potrivit unor criterii obiective, bazate pe merit, 

ținându-se cont de pregătirtea profesională, integritatea și capacitățile acestora. 

Reieșind din prevederile pct. 7.3 al Regulamentului, candidații la funcțiile de 

procuror, sunt evaluați potrivit fișelor de evaluare, anexe ale Regulamentului. 

În calitate de raportor pentru evaluarea procurorului Serghei Brigai, a fost 

desemnat membrul Colegiului, Adriana Eșanu, iar candidatul a fost informat despre 

necesitatea prezentării la interviul din 02.10.2018.  

La 02 octombrie 2018, în rezultatul audierii raportului prezentat de către 

membrul raportor, studiului/analizei documentelor prezentate de către candidat şi a 

prestaţiei la interviu a procurorului Serghei Brigai, membrii Colegiului, în temeiul 

prevederilor de la pct. 7.3 al Regulamentului, au completat fişele de evaluare ale 

candidatului nominalizat, oferindu-i punctajul total de 271. 

Rezultatul final al evaluării, care reprezintă media punctajului total oferit de 

către membrii Colegiului, constituie 38,7. 

Conform dispoziției pct. 6.7 al Regulamentului, la punctajul obținut în baza 

fișei de evaluare, Colegiul adaugă punctajul candidatului oferit de către Colegiul de 

evaluare a performanţelor procurorilor.  

Potrivit Hotărârii Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor  nr. 14-

43/18, din 25.05.2018, media punctajului total oferit în rezultatul evaluării 

performanțelor procurorului Serghei Brigai, constituie 84,2. 

În consecință, sumând media punctajului oferit de  Colegiul pentru selecția și 

cariera procurorilor – 38,7, cu media punctajului oferit de Colegiul de evaluare a 

performanţelor procurorilor – 84,2 se constată, că punctajul final obținut de către 

candidatul Serghei Brigai, este 122,9. 



 În temeiul art.85 din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, 

punctele 5.1 - 5.6, 6.4 - 6.7, 6.10 ale Regulamentului Colegiului pentru selecția și 

cariera procurorilor și procedura de selecțe și carieră a procurorilor, Colegiul   

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

1. A aproba rezultatul final al evaluării procurorului Serghei BRIGAI, candidat 

la funcția de procuror în Secția combaterea traficului de ființe umane din cadrul 

Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, care a obţinut 

punctajul final de 122,9.   

2. A publica rezultatele evaluării candidatului menționat pe pagina web oficială 

a Procuraturii, www.procuratura.md, link-ul Colegiul pentru selecția și cariera 

procurorilor, directoriul Hotărâri. 

3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată Consiliului Superior al Procurorilor, în 

termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării. 

4. Transmiterea Hotărârii în cauză, Consiliului Superior al Procurorilor. 

 

Membrii Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor  

 

№ Numele şi prenumele  Semnătura 

 

 

1 

 

Adriana EȘANU 

 

 

 

2 

 

 

Corneliu BRATUNOV 

 

 

 

 

3 

 

Serghei CEBOTARI 

 

 

 

4 

 

 

Marcel DIMITRAȘ 

 

 

 

 

5 

 

 

Alexandru MARIȚ 

 

 

 

 

 

6 

 

 

Viorel MORARI 

 

 

 

Preşedintele Colegiului        

pentru selecția și cariera procurorilor                                                       Igor POPA 

http://www.procuratura.md/



