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H O T Ă R Â R E A nr.1-129/2019 

cu privire la evaluarea rezultatelor etapei de selecție a candidatului  

la funcția de Procuror General  
 

 

28 noiembrie 2019                                                                   municipiul Chișinău 
 

 

Examinând rezultatele etapei de selecție, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

                                              C O N S T A T Ă: 

 

 La data de 20 noiembrie 2019, prin Hotărârea nr.1-128/2019, Consiliul 

Superior al Procurorilor a examinat și a admis la etapa de selecție dosarele depuse 

de către Crîșmaru Oleg, Gribincea Vladislav, Soltan Veaceslav și Stoianoglo 

Alexandr la concursul de selectare a candidatului la funcția de Procuror General.  

Totodată, Consiliul, în temeiul dispozițiilor pct.12-14 din Regulamentul 

privind modul de organizare, desfășurare și evaluare a rezultatelor selecției 

candidatului la funcția de Procuror General, aprobat prin Hotărârea nr.1-122/2019 

din 19.11.2019 (în continuare Regulament), a solicitat de la autoritățile indicate la 

pct.12.2 informații relevante suplimentare. 

Potrivit prevederilor aceleiași Hotărâri a fost stabilită data de 28.11.2019, ora 

1000 – ziua probei de interviu pentru candidații la funcția de Procuror General și 

locul desfășurării probei interviului - sala de ședințe a Consiliului Superior al 

Procurorilor, din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.73. 

Consiliul a analizat actele oficiale, furnizate de către autoritățile competente, 

cu referință la fiecare dintre candidații la funcția de Procuror General și a constatat 

că cei patru candidați sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea 

funcţiei de Procuror General și se bucură de o reputație ireproșabilă. 

În cadrul etapei de interviu, organizată la data de 28.11.2019, Consiliul 

Superior al Procurorilor a acordat fiecărui candidat timpul prevăzut de Regulament 

pentru a-şi prezenta experiența profesională, motivația de accedere în funcția de 

Procuror General, viziunea asupra viitoarei activități în calitate de Procuror 

General, inclusiv prezentarea conceptului de management și dezvoltare 

instituțională a Procuraturii pentru următorii 7 ani.  

Intervievarea candidaților la etapa de interviu a avut loc în ordinea alfabetică 

a numelui, cu respectarea principiului transparenței și cu înregistrarea audio/video 

a interviurilor.  

Candidații la funcția de Procuror General au fost evaluați în baza fișei - anexă 

la Regulament, după următoarele criterii: 

a) conceptul de management și dezvoltare instituțională; 

b) motivația de accedere în funcția de Procuror General; 

c) gândire critică, raportare la valorile profesionale și angajament; 

d) exprimarea clară și logică, inclusiv în cadrul discursului public de la 

interviu; 

e) experiența și competența profesională; 

f) autocontrol și rezistență la stres; 
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g) abilități manageriale; 

h) etica și buna reputație  

După încheierea fiecărui interviu, Consiliul a evaluat în deliberare fiecare 

candidat, prin completarea fișei de evaluare, în conformitate cu regulile stabilite în 

Regulament.  

Urmare a calculului efectuat, candidații au obținut următorul punctaj mediu 

final: 

 

Nr. Numele și prenumele candidatului Media punctajului total 

 

1 CRÎȘMARU Oleg 

 

57,84 

2 GRIBINCEA Vladislav 67,45 

3 SOLTAN Veaceslav 59,73 

4 STOIANOGLO Alexandr 74,22 

 

În conformitate cu prevederile pct.34 din Regulament, Consiliul adoptă o 

hotărâre motivată prin care nominalizează candidatul care a acumulat cel mai mare 

punctaj al rezultatului final în baza fișelor de evaluare, pe care îl propune 

Președintelui Republicii Moldova pentru numirea în funcția de Procuror General.  

Astfel, reieșind din rezultatele exercițiului de calcul, deliberând asupra 

prestațiilor de la interviu, Consiliul constată că cel mai mare punctaj l-a acumulat 

candidatul Alexandr Stoianoglo. 

Pe cale de consecință, constatând plenitudinea dosarului de participare la 

concurs al candidatului Alexandr Stoianoglo, faptul că acesta întrunește condițiile 

legale pentru deținerea funcției de Procuror General, că dumnealui, urmare a 

evaluării rezultatelor, a acumulat cel mai mare punctaj final, în conformitate cu 

prevederile art.125 și art.1251 din Constituția Republicii Moldova, art.17, art.70 

alin.(1) lit.d) din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, dispozițiile 

Regulamentului privind modul de organizare, desfășurare și evaluare a rezultatelor 

selecției candidatului la funcția de Procuror General, aprobat prin Hotărârea nr.1-

122/2019 din 19.11.2019, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor – 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

1. A-l desemna pe domnul Alexandr Stoianoglo, care a acumulat cel mai mare 

punctaj final, câștigător al concursului public de selectare a candidatului la  funcția 

de Procuror General.   

2. A propune Președintelui Republicii Moldova candidatura domnului 

Alexandr Stoianoglo, pentru a fi numit în funcția de Procuror General. 

3. A transmite Președintelui Republicii Moldova prezenta hotărâre și dosarul 

de concurs al domnului Alexandr Stoianoglo.  
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4. A publica media punctajului total obținut de către candidați și a plasa 

înregistrările audio/video ale interviurilor, pe pagina web oficială a Consiliului 

Superior al Procurorilor.  

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

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

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

art.191 din Codul administrativ. 

  

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Dumitru ROBU  absent 

2.  Fadei NAGACEVSCHI  semnat 

3.  Emanoil PLOȘNIȚA semnat 

4.  Mihail COTOROBAI absent 

5.  Vasile STOINOV  semnat 

6.  Adrian BORDIANU  semnat 

7.  Inga FURTUNĂ semnat 

8.  Andrei ROȘCA semnat 

9.  Constantin ȘUȘU  semnat 

10.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

11.  Ion GUCEAC  semnat 

12.  Dumitru PULBERE  semnat 

13.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                          semnat               Angela MOTUZOC 


