
 

Ordinea de zi   - soluționată 

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor  

din 11.11.2019, ora 1000 

 

 

1. Solemnitatea de depunere a jurământului 

- Au depus jurământul patru procurori: Alina Călugăreanu, Ghenadie 

Tabuica, Andrei Tabără, Victor Țurcan. 

 

2. Anunțarea concursurilor între candidații la funcția de procuror pentru 

suplinirea unor funcții vacante. 

Soluția adoptată:   

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

11.11.2019 în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista 

candidaților la funcțiile vacante de procuror, pentru următoarele funcții vacante: 

➢ procuror în Procuratura municipiului Chișinău (8 unități): 

- 3 unități permanente  

- 5 unități provizoriu vacante (03.02.2022; 21.05.2022; 20.07.2022; 01.08.2022; 

02.09.2022); 

➢ procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-Lunga (3 unități); 

➢ procuror în Procuratura raionului Basarabeasca (1 unitate); 

➢ procuror în Procuratura raionului Dondușeni (1 unitate); 

➢ procuror în Procuratura raionului Ialoveni (1 unitate); 

➢ procuror în Procuratura raionului Ocnița (2 unități); 

➢ procuror în Procuratura raionului Strășeni (1 unitate); 

➢ procuror în Procuratura raionului Florești (1 unitate provizoriu vacantă până 

la 01.06.2022); 

➢ procuror în Procuratura raionului Soroca (1 unitate provizoriu vacantă până 

la 21.12.2021). 

- A dispune Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor convocarea 

candidaților la funcția de procuror, în termen de până la 26.11.2019, în condițiile 

pct.pct.8.17-8.19 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, în vederea 

formulării opțiunilor pentru funcțiile vacante anunțate la concurs în ședința 

respectivă. 

 

3. Evaluarea etapei de recepționare a dosarelor depuse în cadrul 

concursurilor anunțate pentru suplinirea unor funcții de procuror.  

Soluția adoptată:   

- A transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, spre evaluare 

conform criteriilor stabilite corespunzător funcției la care candidează, cererea și 

dosarul de participare al procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Irina 

Gheorghiștean. 

- A declara încheiat, prin nerealizare, concursul anunțat prin Hotărârea              

nr.1-113/2019 din 17.10.2019, în partea ce ține de ocuparea unei funcții vacante de 

procuror în Procuratura Anticorupție, a unei funcții de procuror în Secția protocol, 

cooperare internaţională şi integrare europeană din cadrul Direcției cooperare 



internaţională şi integrare europeană a Procuraturii Generale și a cinci funcții de 

procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale, pe motiv că aceste funcții nu au fost solicitate de candidați. 

 

4. Modificarea cadrului normativ instituțional. 

Soluția adoptată:  amânat 

 

5. Examinarea unei cereri de transfer.  

Soluția adoptată:   

- A accepta transferul în funcția permanentă de procuror în Procuratura 

raionului Cahul a doamnei Viorica Marga, numită pe funcție provizoriu vacantă de 

procuror în Procuratura raionului Cahul; 

- A propune Procurorului General numirea, prin transfer, a doamnei Viorica 

Marga în funcție permanentă de procuror în Procuratura raionului Cahul; 

 

6. Desemnarea unor membri ai Consiliului Superior al Procurorilor în 

grupul de lucru pentru elaborarea Cartei interprofesionale a judecătorilor, 

procurorilor și avocaților. 

Soluția adoptată:   

- A desemna pe Adrian Bordianu, Constantin Șușu și Inga Furtună, membri ai 

Consiliului Superior al Procurorilor, pentru participarea la lucrările grupului de 

lucru pentru elaborarea Cartei interprofesionale a judecătorilor, procurorilor și 

avocaților. 

 

7. Examinarea cererii privind cumulul funcției de procuror cu activitatea 

didactică. 

Soluția adoptată:   

- A aviza pozitiv cererea depusă de Vadim Prisacari, procuror în Procuratura 

Anticorupție, privind cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică, în anul 

universitar 2019-2020 în cadrul Facultății Economie Generală și Drept a Academiei 

de Studii Economice din Moldova. 
 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 


