
 „A P R O B” 

        Preşedintele Colegiului pentru 

                                                                                     selecția și cariera procurorilor 

         __________            Igor POPA 

                            16 decembrie 2019 

 

Ordinea de zi   

a şedinţei Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor  

din  19 decembrie 2019, ora 13.30 

 

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

Ivan 

Raportor – domnul Igor Popa 

 

2. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror, doamnei 

Camenșcic Rodica 

Raportor – doamna Adriana Eșanu 

 

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

Carmanschi Sergiu 

Raportor – domnul Marcel Dimitraș 

 

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

Căinăreanu Octavian 

Raportor – domnul Corneliu Bratunov 

 

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

Codreanu Teodor 

Raportor – domnul Igor Popa 

 

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

Cojocaru Ion 

Raportor – domnul Alexandru Mariț 

 

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

Dumitru 

Raportor – domnul Igor Popa 

 

8. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror, doamnei 

Dobrovolschi Olesea 

Raportor – doamna Adriana Eșanu 

 

9.   Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror, doamnei Frunză 

Aliona 

Raportor – domnul Marcel Dimitraș 



 

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

Igor 

Raportor – domnul Corneliu Bratunov 

 

11. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror, doamnei 

Malanciuc Stela 

Raportor – domnul Alexandru Mariț 

 

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

Malencaia Anna 

Raportor – domnul Igor Popa 

 

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

Mămăligă Dragoș 

Raportor – doamna Adriana Eșanu 

 

14. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror, doamnei 

Palamarciuc Ina 

Raportor – domnul Marcel Dimitraș 

 

15. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Rotaru 

Igor 

Raportor – domnul Corneliu Bratunov 

 

 

 

Secretariatul ad-hoc al Colegiului  

pentru selecția și cariera procurorilor  

                         


