
H O T Ă R Â R E A nr.12-90/18 

cu privire la desemnarea învingătorilor concursului anunțat pentru ocuparea 

funcțiilor vacante de procuror în Procuratura pentru Combaterea 

Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale  
 

 

14 iunie 2018                                                                                municipiul Chişinău  
 

Examinând chestiunea cu privire la desemnarea învingătorilor concursului 

anunțat pentru ocuparea funcțiilor vacante de procuror în Procuratura pentru 

Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, audiind informația 

prezentată de către doamna Angela Motuzoc, Consiliul Superior al Procurorilor –  
 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârea nr.12-77/18 din 04.05.2018  Consiliul Superior al Procurorilor 

a anunțat concurs între procurorii înscriși, până la data de 04.05.2018, în Registrul 

procurorilor care solicită promovarea în funcția de procuror în Procuratura 

specializată sau în Procuratura Generală, pentru suplinirea a trei funcții vacante de 

procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale, dintre care două funcții în Oficiul Central și una funcție în Oficiul Nord. 

         Termenul-limită de depunere a cererilor, pentru participare la acest concurs, a 

fost stabilit pentru data de 22.05.2018, inclusiv. 

În termenul stabilit,  Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor a înregistrat  

cererile doamnelor Tatiana Rutcovschi, procuror  în  Procuratura mun.Chișinău, 

Oficiul Botanica și Ina Malai, procuror în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul 

Principal, care au aplicat la funcțiile vacante de procuror în Procuratura pentru 

Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Oficiul Central.  

Totodată, funcția vacantă de procuror în Procuratura pentru Combaterea  

Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Oficiul Nord a fost solicitată de către 

Igor Gherasim, procuror  în  Procuratura raionului  Rîșcani.  

În virtutea regulilor stabilite pentru desfășurarea concursurilor, Consiliul 

Superior al Procurorilor a dispus transmiterea dosarelor de participare la concurs ale   

candidaților în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor (hotărârea nr.12-79/18 

din 24.05.2018). 

Urmare a evaluării în ședința din 07.06.2018, Colegiul pentru selecția și 

cariera procurorilor a aprobat punctajul final acordat candidaților.  

Astfel, doamna Tatiana Rutcovschi  a obţinut punctajul final – 119, în baza 

mediei punctajului oferit de Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor  (81) 

și de Colegiul de selecţie şi carieră a procurorilor (38) (Hotărârea nr.10-52/18).  

          Procurorul Ina Malai a obţinut punctajul final 116,6, în baza mediei 

punctajului oferit de Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor  (80) și de 

Colegiul de selecţie şi carieră a procurorilor (36,6) (Hotărârea nr.10-52/18). 

          Potrivit dispozitivului Hotărârii Colegiului de selecţie şi carieră a procurorilor 

nr.10-50/18 din 07.06.2018,  Igor Gherasim, candidatul la funcția de procuror în 

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și  Cauze Speciale, Oficiul 

Nord, a obţinut punctajul final - 115,6, în baza mediei punctajului oferit de Colegiul 

de evaluare a performanțelor procurorilor  (82,3) și de Colegiul de selecţie şi carieră 

a procurorilor (33,3). 

Consiliul constată că rezultatele evaluărilor nu au fost contestate în termenul 

prevăzut de art.24 alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură. 



Adițional datelor cu privire la evaluarea procurorilor Tatiana Rutcovschi, Ina 

Malai și Igor Gherasim, Consiliul reține și informațiile aferente profilurilor 

profesionale ale acestora:  

- toți  au o vechime în muncă în funcția de procuror mai mare de 5 ani; 

- corespund, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcției de 

procuror;  

- nu au sancțiuni disciplinare. 

În cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor candidații  nominalizați 

au confirmat cererile depuse de participare la concursul pentru promovarea în 

funcțiile vacante de procuror în Procuratura pentru Combaterea  Criminalității 

Organizate și Cauze Speciale, invocând estimările personale asupra carierei 

profesionale. 

Luând în considerație punctajele finale obținute de către candidaţi în cadrul 

concursului, inexistența situațiilor ce ar genera incompatibilitatea acestora cu 

statutul de procuror și funcția solicitată, în temeiul prevederilor art.19, art.20 alin.(4) 

și (7), art.21, art.22, art.24 alin.(1), (4) - (6), art.25 alin.(1), art.70 alin.(1) lit.g), 

art.77 și art.79 din Legea cu privire la Procuratură, pct.8.20 din Regulamentul  

Consiliului Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor  -  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

1. A propune Procurorului General numirea doamnelor Tatiana Rutcovschi, 

procuror  în  Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Botanica și Ina Malai, procuror  în  

Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Principal, în funcțiile vacante de procuror în 

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, Oficiul 

Central. 

2. A propune Procurorului General numirea domnului Igor Gherasim, 

procuror în Procuratura raionului Rîșcani, în funcția de procuror în Procuratura 

pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, Oficiul Nord. 

3.  A transmite prezenta hotărâre Procurorului General, pentru demararea 

procedurilor administrative corespunzătoare emiterii ordinelor de numire în funcție.  

         4. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a procuraturii, 

www.procuratura.md, directoriul Consiliul Superior al Procurorilor, subdirectoriul 

Hotărâri. 

5. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată la Curtea 

Supremă de Justiţie, în temeiul art.79 din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu  privire la 

Procuratură. 
 
 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Numele și prenumele  Semnătura 

 

1 HARUNJEN Eduard  

 

semnat 

2 IFTODI Victoria   

 

absentă 

3 MICU Victor absent 



 

4 FURTUNĂ Inga 

 

semnat 

5 ROȘCA Andrei 

 

semnat 

6 BORDIANU Adrian 

 

semnat 

7 ȘUȘU Constantin 

 

semnat 

8 MĂRGINEANU Lilia 

 

absentă 

9 GUCEAC Ion 

 

semnat 

10 PULBERE Dumitru 

 

semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                     semnat                           Angela MOTUZOC 

 
 




