
H O T Ă R Â R E A nr.12-56/18 
cu privire la examinarea cererii procurorului Violeta Cebanciuc   

despre numirea, prin transfer, în funcția de procuror  
în Procuratura municipiului Bălți                                        

 
20 aprilie 2018                                                                           municipiul Chişinău  
 

Examinând cererea procurorului Violeta Cebanciuc privind numirea, prin 
transfer, în funcția de procuror în Procuratura municipiului Bălți, audiind informația 
prezentată de către domnul Andrei Roșca, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 
C O N S T A T Ă: 

  
Pe data de 16.03.2018 doamna Violeta Cebanciuc, procuror în Procuratura 

raionului Florești, a depus la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor cerere 
privind numirea sa, prin transfer, în funcția de procuror în Procuratura municipiului 
Bălți, invocând prevederile alin.4 pct.8.15 din Regulamentul Consiliului Superior al 
Procurorilor. 

Evaluând raționamentele de fapt și de drept pe care se bazează cererea în 
cauză, Consiliul Superior al Procurorilor reține circumstanțele relevante speței ce 
urmează a fi soluționată.  
  Astfel, prin Hotărârea nr.12-36/18 din 15.02.2018 Consiliul Superior al 
Procurorilor a anunțat concurs între procurorii înscriși până la data de 15.02.2018  
în Registrul procurorilor care solicită transferul la o altă procuratură, pentru 
suplinirea mai multor funcții vacante de procuror în procuraturile teritoriale, 
inclusiv de procuror în Procuratura municipiului Bălți - 2 unități.   
         Urmare a derulării tuturor procedurilor aferente concursului de referință,  
pentru cele 2 funcții nu a aplicat nici un candidat.  
          Pe cale de consecință, în legătură cu lipsa cererilor de aplicare, prin Hotărârea 
nr.12-44/18 din 01.03.2018, Consiliul Superior al Procurorilor a declarat nul 
concursul anunțat în partea ce ține de ocuparea a 2 funcții de procuror în 
Procuratura municipiului Bălți.  

În aceste condiții soluționarea cererii procurorului în Procuratura raionului 
Florești, Violeta Cebanciuc, privind transferul în funcția de procuror în Procuratura 
municipiului Bălți se circumscrie, de drept, prevederilor alin.4 pct.8.15 din 
Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor. 

Notăm că procurorul Violeta Cebanciuc a optat pentru acest transfer după 
constatarea de către Consiliul Superior al Procurorilor a nulității concursului anunțat 
potrivit regulii generale pentru suplinirea a 2 funcții  de procuror în Procuratura 
municipiului Bălți. 

Concomitent, reieșind din prevederile cadrului normativ relevant, pentru 
procurorul Violeta Cebanciuc transferul solicitat reprezintă numire într-o funcţie de 
același nivel, fiind o mobilitate funcțională bazată pe propria convingere a 
titularului. 

Opțiunea de transfer procurorul Violeta Cebanciuc a susținut-o și în cadrul 
ședinței Consiliului Superior al Procurorilor din data de 20.04.2018, confirmând 
cererea depusă și solicitând acceptarea acestui transfer.   



Consiliul Superior al Procurorilor consemnează că traseul profesional al 
procurorului Violeta Cebanciuc include un anumit segment de activitate în 
Procuratura municipiului Bălți, realizată în perioada 13.01.2012 - 31.01.2014, deci, 
având în vedere acest aspect, revenirea la atribuții funcționale care îi sunt deja 
cunoscute, nu va genera inconveniențe sau alte asperității inerente schimbării 
locului de muncă. 

Adițional, în situația concretă, pentru procurorul Violeta Cebanciuc acest 
transfer nu constituie o promovare, nu este creator de drepturi ierarhice, dat fiind 
faptul că nu vizează suplinirea unei funcții de conducere și urmează a fi apreciat ca 
o mobilitate funcțională în sensul numirii într-o funcție de același nivel. 
  Cu titlu de informație complementară, Consiliul reține și faptul că pe data de 
26.01.2018 procurorul Violeta Cebanciuc a fost evaluată în mod extraordinar,  
fiindu-i atribuit calificativul ”Foarte bine” de către Colegiul pentru evaluarea 
performanțelor procurorilor ( Hotărârea nr.14-08/18). 

 Având în vedere argumentele expuse, Consiliul Superior al Procurorilor 
stabilește că în prezentul caz sunt întrunite condițiile de compatibilitate, motiv din 
care este posibilă acceptarea transferului procurorul Violeta Cebanciuc în funcția de 
procuror în Procuratura municipiului Bălți, fără a ţine cont de procedura de evaluare 
şi înscriere în registrul candidaţilor, potrivit exigențelor alin.4 pct.8.15 din 
Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor. 
          Prin urmare, în temeiul constatărilor descrise și în baza prevederilor art.77 și 
art.79 din Legea cu privire la Procuratură; cap.4 alin.II lit.a), cap.8 pct.8.81,  alin.4 
pct.8.15 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin 
Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016, cu modificările ulterioare, Consiliul 
Superior al Procurorilor -  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
         1. A accepta transferul doamnei Violeta Cebanciuc, procuror în Procuratura 
raionului Florești, în funcția de procuror în Procuratura municipiului Bălți, în 
condițiile  alin.(4) pct.8.15 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, 
aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016, cu modificările ulterioare. 
        2.  A propune Procurorului General numirea, prin transfer, a doamnei 
Violeta Cebanciuc în funcția vacantă de procuror în Procuratura municipiul 
Bălți. 
        3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a procuraturii, 
www.procuratura.md, directoriul Consiliul Superior al Procurorilor, subdirectoriul 
Hotărâri. 
        4. 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  absent 



3 MICU Victor absent 

4 FURTUNĂ Inga semnat 

5 ROȘCA Andrei semnat 

6 BORDIANU Adrian semnat 

7 ȘUȘU Constantin semnat 

8 MĂRGINEANU Lilia semnat 

9 GUCEAC Ion semnat 

10 PULBERE Dumitru semnat 
 
 

Preşedinte al Consiliului  
Superior al Procurorilor                         semnat                      Angela MOTUZOC 

 
 




