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H O T Ă R Â R E A nr.1-93/2021 

cu privire la desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea 

 funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Briceni 

 

17 august 2021                                                                                 municipiul Chişinău  

 

Examinând rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii raionului Briceni, audiind informația prezentată de 

către doamna Angela Motuzoc, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

 

Prin Hotărârea nr.1-68/2021 din 10.06.2021 Consiliul Superior al Procurorilor a 

anunțat concurs pentru suplinirea funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii 

raionului Briceni. 

 Potrivit normelor legislative aferente subiectului, participarea la acest concurs 

s-a referit la procurorii, care intenționau a se înscrie, până la data de 06.07.2021, în 

Lista procurorilor care solicită numirea în funcţia de procuror-şef sau de adjunct al 

procurorului-şef din Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante. 

Termenul-limită pentru depunere a cererilor de participare la concursul în speță 

a fost stabilit pentru data de 06.07.2021, perioadă în care, potrivit informației oferite 

de Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor a aplicat un singur candidat, domnul 

Ion Chistruga, procuror în Procuratura raionului Edineț,  căruia i s-a dispus interimatul  

funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Briceni. 

În virtutea regulilor stabilite pentru desfășurarea concursului, prin Hotărârea 

nr.1-79/2021 din 08.07.2021 Consiliul Superior al Procurorilor a dispus transmiterea 

dosarului acestui candidat Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor. 

Urmare a procedurii de evaluare, domnul Ion Chistruga a obţinut nota finală – 

144, calculată în baza mediei punctajelor oferite de Colegiul de evaluare a 

performanțelor procurorilor și Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor.1 

Totodată, Consiliul Superior al Procurorilor consemnează că, prin cererea 

depusă  pe data de 16.08.2021, domnul Ion Chistruga a informat despre retragerea sa 

din concursul pentru suplinirea funcției de procurorului-șef al Procuraturii raionului 

Briceni. 

Drept urmare, Consiliul Superior al Procurorilor conchide că acest concurs, 

anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-68/2021 din 

10.06.2021, în partea ce ține de suplinirea funcției de adjunct al procurorului-șef al 

Procuraturii raionului Briceni, urmează a fi încheiat prin nerealizare. 

În temeiul argumentelor expuse și în conformitate cu prevederile art.19 alin.(1), 

art.20 alin.(4) și (7), art.21, art.22, art.24 alin.alin.(1), (4), (6), art.25 alin.(1) și alin.(4), 

art.70 alin.(1) lit.g), art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, pct.pct.8.21, 

8.22 și 8.24 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin 

Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016, Consiliul Superior al Procurorilor  - 

 

                                                           
1 Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor nr.2-31/2021 din 16.07.2021 



2 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A luat act de cererea depusă de domnul Ion Chistruga, procuror în 

Procuratura raionului Edineț, privind retragerea din concursul pentru suplinirea  

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

2. A considera încheiat prin nerealizare concursul anunțat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-68/2021 din 10.06.2021, în partea ce ține de 

suplinirea funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Briceni.   

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

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

4. 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.  Alexandr STOIANOGLO semnat 

2.   Sergiu LITVINENCO semnat 

3.  Emanoil PLOȘNIȚA semnat 

4.  Victor CÎLCIC semnat 

5.  Inga FURTUNĂ semnat 

6.  Andrei ROȘCA semnat 

7.  Constantin ȘUȘU semnat 

8.  Lilia MĂRGINEANU semnat 

9.  Ion GUCEAC semnat 

10.  Dumitru PULBERE semnat 

11.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                        semnat                         Angela MOTUZOC 
 
 


