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H O T Ă R Â R E A nr.1-59/2019 

cu privire la propunerea de numire pe post  

a domnului Ghenadie Andronache  

 

3 iulie 2019                                                                                 municipiul Chişinău  

 

Examinând lucrările aferente concursului anunțat prin Hotărârea nr.1-48/2019 

din 23.05.2019 între candidații la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă, 

audiind informația prezentată de domnul Constantin Șușu, Consiliul Superior al 

Procurorilor –  

C O N S T A T Ă: 

 

La data de 23.05.2019, prin Hotărârea nr.1-48/2019, Consiliul Superior al 

Procurorilor a anunțat concurs, pentru numire pe post, între candidații la funcția de 

procuror în temeiul vechimii în muncă, înscriși la acea dată în Registrul candidaților 

pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista candidaților la funcția de procuror în 

procuratură, fiind vizate următoarele funcții vacante de procuror în procuraturile 

teritoriale: Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-Lunga (2 unități), 

Procuratura raionului Basarabeasca (1 unitate); Procuratura raionului Dondușeni (1 

unitate); Procuratura raionului Drochia (1 unitate); Procuratura raionului Edineț (1 

unitate); Procuratura raionului Ocnița (2 unități); Procuratura raionului Rezina (1 

unitate); Procuratura raionului Rîșcani (1 unitate); Procuratura raionului Strășeni (1 

unitate).  

Prin aceeași hotărâre s-a dispus Aparatului Consiliului convocarea candidaților 

la funcția de procuror în vederea formulării opțiunilor pentru funcțiile vacante 

anunțate la concurs, în termen de până la 12.06.2019.  

În ziua de 11.06.2019 Aparatul Consiliului a convocat ședința pentru candidații 

înscriși în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista 

candidaților la funcția de procuror în procuratură la concursul enunțat supra, în 

vederea alegerii funcțiilor vacante potrivit regulilor stabilite în pct.pct.8.17-8.19 din 

Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor.   

Urmare a derulării ședinței, a fost consemnată lista opțiunilor exprimate de 

către candidații la funcțiile de procuror în temeiul vechimii în muncă, în ordinea 

descrescătoare a punctajului obținut, fapt reflectat în procesul–verbal corespunzător.  

Astfel, potrivit procesului–verbal al ședinței Aparatului Consiliului din 

11.06.2019, candidatul Ghenadie Andronache, care a acumulat punctajul final al 

evaluării în cadrul Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor – 82,8                  

(Hotărârea 2-7/2019 din 18.04.2019) și-a  exprimat opțiunea pentru ocuparea 

funcției de procuror în Procuratura raionului Drochia. 

Pentru a asigura transparența și corectitudinea procedurilor ce țin de concursul 

pentru numirea pe post, având în vedere competențele sale în procesul de selecție și 

carieră a procurorilor, Consiliul a analizat informațiile prezentate cu acest prilej și a 

verificat toate circumstanțele aferente, constatând lipsa de incompatibilități cu 

referire la candidatul Ghenadie Andronache. 

Fiind prezent în ședința Consiliului Superior al Procurorilor, Ghenadie 

Andronache a confirmat opțiunea de numire în funcția de procuror în Procuratura 

raionului Drochia și a solicitat acceptarea acestei cereri. 
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Evaluând rezultatele concursului anunțat pentru suplinirea funcției de procuror 

în Procuratura raionului Drochia, în temeiul prevederilor art.19 alin.(1), art.20 

alin.(1), (2) și (3), art.21, art.22, art.24 alin.(1), (5) și (6), art.25 alin.(1), art.70 

alin.(1) lit.g), art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, pct.pct.4.1 

secțiunea II lit.a), 8.15 alin.(1), 8.17-8.19, 8.24 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 pe post în funcția de procuror în 

Procuratura raionului Drochia, a domnului Ghenadie Andronache, candidat la 

funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă. 

2. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General, pentru demararea 

procedurilor de emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Procuraturii Generale, 

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

Hotărâri. 
 

4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul 

art.191 din Codul administrativ. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:  

№ Numele și prenumele  Semnătura 

1 Eduard HARUNJEN  absent 

2 Olesea STAMATE  semnat 

3 Victor MICU  absent 

4 Vasile STOINOV  semnat 

5 Adrian BORDIANU  semnat 

6 Inga FURTUNĂ semnat 

7 Andrei ROȘCA semnat 

8 Constantin ȘUȘU  semnat 

9 Lilia MĂRGINEANU  semnat 

10 Ion GUCEAC  semnat 

11 Dumitru PULBERE  absent  

 

 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                                 semnat              Angela MOTUZOC 


