
Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 05.03.2020, ora 1000 

 

 

1. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică, depusă de 

procurorul Roman Recean (Hotărârea CDE nr.3-90/19 din 24.01.2020). 

Soluția adoptată: 

- A admite contestaţia procurorului în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul 

Rîșcani, Roman Recean, declarată împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică 

nr.3-90/19 din 24.01.2020, adoptată în privinţa sa.   

- A casa hotărârea Colegiului de disciplină şi etică nr.3-90/19 din 24.01.2020, cu 

pronunţarea unei noi hotărâri privind încetarea procedurii disciplinare. 

 

2. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică, depusă de 

procurorul Aurel Postica (Hotărârea CDE nr.3-92/19 din 24.01.2020). 

Soluția adoptată: 

- A admite, din alte motive, contestaţia procurorului în Procuratura raionului 

Căușeni, Aurel Postica, declarată împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică 

nr.3-92/19 din 24.01.2020, adoptată în privinţa sa și a casa hotărârea Colegiului de 

disciplină şi etică nr.3-92/19 din 24.01.2020, cu pronunţarea unei noi hotărâri. 

- A sista procedura disciplinară în partea ce ține de abaterea disciplinară, prevăzută 

de art.38 lit.e) a Legii cu privire la Procuratură, din motivul expirării termenului de 

tragere la răspundere disciplinară. 

- A aplica în privința procurorului în Procuratura raionului Căușeni, Aurel Postica, 

sancțiunea disciplinară avertisment, în partea ce ține de abaterea disciplinară prevăzută 

de art.38 lit.a) a Legii cu privire la Procuratură. 

 

3. Avizul Consiliului Superior al Procurorilor privind numărul de locuri pentru 

concursul de admitere la INJ. 

Soluția adoptată: 

- A stabili 20 de locuri ce urmează a fi scoase la concursul de admitere din anul 

2021 în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, pentru instruirea iniţială a procurorilor. 

- A expedia hotărârea Consiliului Institutului Național al Justiției, pentru informare. 

 

4. Demersul de modificare a structurii sistemului Procuraturii. 

Soluția adoptată: 

- A exprima acordul pentru efectuarea modificărilor propuse de Procurorul 

General, Alexandr Stoianoglo, la Ordinul nr.681-p din 15.06.2017, privind structura  

internă, reședințele și statele de personal al sistemului Procuraturii și a stabili trecerea 

Direcţiei finanţe şi administrare, cu toate secţiile şi personalul respectiv, precum şi a 

Secţiei resurse umane din subordinea Aparatului Procuraturii Generale în subordinea 

directă a Procurorului General, astfel încât Aparatul Procuraturii Generale, va include 

Secția relații publice și Secția secretariat, petiții și audiență. 

- A transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare.  

 



5. Evaluarea etapei de recepționare a cererilor depuse în cadrul concursului 

anunțat prin Hotărârea CSP nr.1-11/2020 din 30.01.2020.   

Soluția adoptată: 

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

conform  criteriilor stabilite, corespunzător  concursurilor în care candidează, cererile 

și dosarele de participare ale următorilor procurori:  

-  Anatolie Banaru și Eugeniu Trocin, în cadrul concursului pentru ocuparea 

funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Dondușeni;   

- Viorel Tureac și Eugeniu Trocin, în cadrul concursului pentru ocuparea 

funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Drochia; 

- Vasile Ciubotaru, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror-

șef al Procuraturii raionului Telenești; 

- Valentin Baidaus, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de 

procuror-șef al Procuraturii raionului Florești; 

- Vladislav Guzic și Eugeniu Trocin, în cadrul concursului pentru ocuparea 

funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Ștefan Vodă; 

- Vitali Cebotari, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror-

șef al Procuraturii raionului Cahul. 

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

nr.1-11/2020 din 30.01.2020, în partea ce ține de ocuparea unei funcții de procuror în 

Procuratura de circumscripție Chișinău și a unei funcții de procuror în Procuratura 

raionului Ștefan Vodă, pe motiv că aceste funcții nu au fost solicitate de către candidați. 

 

6. Diverse:  

Prezentarea proiectului vizând modificarea Regulamentului cu privire la Colegiul 

pentru selecția și cariera procurorilor și procedura de selecție și carieră a 

procurorilor. 

Soluția adoptată: urmează a fi discutat în grupuri de lucru. 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 


