
 

Ordinea de zi   - soluționată 

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor  

din 03.10.2019, ora 1000 

 

1. Examinarea cererilor de transfer.  

Soluția adoptată:   

- A accepta transferul în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău a 

domnului Anatolie Tăietu, procuror în Procuratura raionului Strășeni. 

- A accepta transferul în funcția permanentă de procuror în Procuratura raionului 

Călărași a domnului Alexandru Morcov, numit pe funcție provizoriu vacantă de procuror 

în Procuratura raionului Călărași. 

- A accepta transferul în funcția de procuror în Procuratura Anticorupție a doamnei 

Mirandolina Sușițcaia, procuror în Secția protocol, cooperare internațională și integrare 

europeană din cadrul Direcției cooperare internațională și integrare europeană a 

Procuraturii Generale. 

 

2. Transmiterea dosarelor unor candidați la funcția de procuror în Colegiul pentru selecția 

și cariera procurorilor.   

Soluția adoptată:  amânat 

 

3. Anunțarea concursurilor pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror.  

Soluția adoptată:   

- A anunța concurs între candidații la funcția de procuror, înscriși la data de 03.10.2019 

în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista candidaților la 

funcția de procuror în procuratura teritorială, pentru următoarele funcții vacante: - 

procuror în Procuratura municipiului Chișinău (2 unități); - procuror în Procuratura 

raionului Basarabească (1 unitate); - procuror în Procuratura raionului Dondușeni (1 

unitate); - procuror în Procuratura raionului Edineț (1 unitate); - procuror în 

Procuratura raionului Ocnița (1 unitate); - procuror în Procuratura raionului Rîșcani (1 

unitate). 

 

4. Cererea de încetare a calității de membru al Colegiului de evaluare a performanțelor 

procurorilor. 

Soluția adoptată:   

- A constata încetarea calității de membru al  Colegiului de evaluare a performanţelor 

procurorilor a domnului Adrian Mircos, procuror-șef al Direcției urmărire penală și 

criminalistică a Procuraturii Generale. 

- A-l desemna pe domnul Viorel Ciobanu, procuror-șef interimar al Secției combaterea 

traficului de ființe umane din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a 

Procuraturii Generale, în calitate de membru al Colegiului de evaluare a performanţelor 

procurorilor, pe perioada rămasă a mandatului. 

 

5. Examinarea demersului directorului Institutului Național al Justiției privind detașarea 

unui procuror. 

Soluția adoptată:   

- A exprima acordul pentru detașarea procurorului Dumitru Purici pe un termen de 2 ani 

în vederea îndeplinirii unei funcții în cadrul Institutului Național al Justiției. 

 
Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 


