
Ordinea de zi   - soluționată 

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor  

din 17.10.2019, ora 1000 

 

 

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

selecția și cariera procurorilor.  

Soluția adoptată:   

- A lua act de plenitudinea dosarelor a 18 candidați la funcția de procuror, 

absolvenți ai Institutului Național al Justiției, promoția anul 2019 și a doamnei Irina 

Lazur, absolventa Institutului Național al Justiției, promoția anului 2016, înscriși în 

Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista candidaților la 

funcțiile vacante de procuror. 

- A transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor dosarele 

candidaților: Bivol Octavian, Achimenco Dmitrii, Jalbă Tudor, Bîzgan Marta, 

Iarmaliuc Petru, Bitianov Dan, Novac Cristina, Porubin Roman, Ţugui Ion, Haric 

Evghenii, Popa Radu, Gribincea Vadim, Istrate Iulian, Darii Victor, Mogîldea 

Alexandru, Luca Evghenia, Cojocari Sergiu, Ulinici Diana și Lazur Irina, pentru 

organizarea procedurilor de selecție. 

 

2. Examinarea cererii privind cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică 

și științifică.  

Soluția adoptată:   

- A aviza pozitiv cererea depusă de Ghennadi Epure, procuror în Procuratura 

municipiului Chișinău, privind cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică, 

în anul universitar 2019-2020 în cadrul Facultății de Drept a Academiei „Ștefan cel 

Mare” a Ministerului Afacerilor Interne. 

 

3. Evaluarea rezultatelor concursului anunțat prin Hotărârea CSP nr.1-103/2019 

din 03.10.2019, între candidații la funcția de procuror, pentru suplinirea unor 

funcții vacante.  

Soluția adoptată:   

A propune Procurorului General numirea pe post în funcția de: 

-  procuror în Procuratura municipiului Chișinău, a doamnei Alina 

Călugăreanu, candidat la funcția de procuror, absolventă a Institutului Național al 

Justiției; 

- procuror în Procuratura municipiului Chișinău, a domnului Andrei Tabără, 

candidat la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă; 

- procuror în Procuratura raionului Edineț, a domnului Ghenadie Tabuica, 

candidat la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă; 

- procuror în Procuratura raionului Rîșcani, a domnului Victor Țurcan, 

candidat la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă. 

 

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

Soluția adoptată:   

- A anunța concurs, între procurorii înscriși la data de 17.10.2019, inclusiv, în 



Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor 

care solicită promovarea în funcția de procuror în Procuratura specializată sau 

Procuratura Generală, pentru suplinirea funcției vacante de: 

- procuror în Secția protocol, cooperare internaţională şi integrare europeană 

din cadrul Direcției cooperare internaţională şi integrare europeană a 

Procuratura Generală, (1 unitate); 

- procuror în Procuratura Anticorupție (2 unități); 

- procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și 

Cauze Speciale (5 unități). 

 

5. Evaluarea rezultatelor concursurilor, anunțate prin Hotărârile nr.1-62/2019 din 

03.07.2019, nr.1-81/2019 din 29.08.2019 și nr.1-93/2019 din 27.09.2019, 

pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror.  

Soluția adoptată:   

- A desemna ca fiind învingătoare a concursului anunțat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-62/2019 din 03.07.2019, pentru 

promovarea în funcția vacantă de procuror în Procuratura Anticorupție, pe doamna 

Ala Căuș, procuror în Procuratura municipiului Chișinău. 

- A desemna ca fiind învingător al concursului anunțat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-81/2019 din 29.08.2019, pentru 

promovarea în funcția vacantă de procuror în Procuratura Anticorupție, pe domnul 

Vasile Plevan procuror în Procuratura raionului Ialoveni. 

- Se declară încheiat prin nerealizare concursul anunţat prin Hotărârea nr.1-

93/2019 din 27.09.2019, în legătură cu lipsa cererilor de aplicare din partea 

procurorilor înscriși în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante. 

 

6. Emiterea opiniei în procedura controlului constituționalității unor acte 

normative.  

Soluția adoptată:  amânat 
 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 


