
 „A P R O B” 

        Preşedintele Colegiului pentru 

                                                                                     selecția și cariera procurorilor 

         __________            Igor POPA 

                            18 octombrie 2019 

 

Ordinea de zi   

a şedinţei Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor  

din  24 octombrie 2019, ora 09.30 

 

 

1. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului 

Achimenco Dmitrii 

Raportor – domnul Marcel Dimitraș 

 

2. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Bitianov  

Dan 

Raportor – domnul Viorel Morari 

 

3.  Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Bivol 

Octavian 

Raportor – domnul Serghei Cebotari 

 

4.  Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror, doamnei Bîzgan 

Marta 

Raportor – domnul Igor Popa 

 

5.  Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Cojocari 

Sergiu 

Raportor – domnul Corneliu Bratunov 

 

6.  Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Darii 

Victor 

Raportor – doamna Adriana Eșanu 

 

        7. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Gribincea 

Vadim 

 

Raportor – domnul Serghei Cebotari 

 

 

 8. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Haric  

 Evghenii  

 

Raportor – domnul Marcel Dimitraș 



 

  9. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Iarmaliuc 

Petru  

Raportor – domnul Viorel Morari 

 

10.  Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Istrate Iulian 

 

Raportor – domnul Igor Popa 

 

11.  Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror , domnului Jalbă Tudor 

 

Raportor – domnul Corneliu Bratunov 

 

12.  Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror , doamnei Lazur Irina 

 

Raportor – doamna Adriana Eșanu 

 

13.  Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror , doamnei Luca 

Evghenia 

Raportor – domnul Marcel Dimitraș 

 

 

14. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Mogîldea 

Alexandru 

Raportor – domnul Viorel Morari 

 

15.  Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror , doamnei Novac 

Cristina 

Raportor – domnul Serghei Cebotari 

 

16. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Popa Radu 

 

Raportor – domnul Corneliu Bratunov 

 

17. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Porubin 

Roman 

Raportor – domnul Igor Popa 

 

18. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Țugui Ion 

 

Raportor – domnul Marcel Dimitraș 

 

 

19. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror, doamnei Ulinici Diana 

 



 

Raportor – domnul Viorel Morari 

 

 

Secretariatul ad-hoc al Colegiului  

pentru selecția și cariera procurorilor  

                         


