
Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 07.05.2020, ora 0900 

 

 

1. Desemnarea câștigătorilor concursului demarat prin Hotărârea nr.1-11/2020 

din 30.01.2020 pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror. 

Soluția adoptată: 

- A-l desemna pe domnul Vladislav Guzic învingător al concursului anunțat prin 

hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-11/2020 din 30.01.2020 pentru 

suplinirea funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Ștefan-Vodă.    

- A-l desemna pe domnul Vitali Cebotari învingător al concursului anunțat prin 

hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-11/2020 din 30.01.2020 pentru 

suplinirea funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Cahul.    

- A-l desemna pe domnul Vasile Ciubotaru învingător al concursului anunțat prin 

hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-11/2020 din 30.01.2020 pentru 

suplinirea funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Telenești.    

- A-l desemna pe domnul Valentin Baidaus învingător al concursului anunțat prin 

hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-11/2020 din 30.01.2020 pentru 

suplinirea funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Florești.    

- A-l desemna pe domnul Viorel Tureac învingător al concursului anunțat prin 

hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-11/2020 din 30.01.2020 pentru 

suplinirea funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Drochia.    

- A-l desemna pe domnul Anatolie Banaru învingător al concursului anunțat prin 

hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-11/2020 din 30.01.2020 pentru 

suplinirea funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Dondușeni.    

 

 NB:  prezentele hotărâri urmează a fi transmise Procurorului General, pentru 

demararea procedurilor de emitere a actelor administrative corespunzătoare.  

 

2. Examinarea cererilor privind cumulul funcției de procuror cu activitatea 

didactică și științifică. 

Soluția adoptată: 

- A aproba cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice desfășurate în cadrul 

proiectului „Consolidarea răspunsului Guvernului la fenomenul traficului de ființe 

umane și îmbunătățirea protecției victimelor traficului și martorilor în Republica 

Moldova” implementat de Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în 

Republica Moldova, după cum urmează: 

- Viorel Ciobanu în ateliere regionale pentru șefii si secretarii comisiilor 

teritoriale de combatere a traficului de ființe umane; 

- Sergiu Russu și Viorel Ciobanu în instruirea pentru completele de judecători 

specializate în examinarea cauzelor privind traficul de ființe umane și 

infracțiunilor conexe și în atelierul de lucru anual al procurorilor din 

Procuraturile Teritoriale responsabile de prevenirea și combaterea traficului de 

ființe umane; 



- Sergiu Russu în instruirile specializate ale ofițerilor din cadrul Centrului pentru 

Combaterea Traficului de Ființe Umane din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne; 

- Adrian Mircos, Sergiu Russu, Radu Gojan și Ion Munteanu la Elaborarea 

metodologiei de efectuarea a acțiunilor  cu privire la recuperarea bunurilor 

dobândite prin mijloace ilicite; 

- Prezenta hotărîre urmează a fi transmisă Procurorului General pentru evidența 

procedurilor administrative de referință. 

  

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

selecția și cariera procurorilor.  

Soluția adoptată: 

- A  lua act de plenitudinea a 13 de dosare de concurs a candidaților la funcția de 

procuror, înscriși în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista 

candidaților la funcția de procuror în procuratura teritorială după cum urmează: 

Valeriu Sârbu (97 de puncte), Iulia Popov (95 de puncte), Alexandru Casir (93 de 

puncte), Vasili Levițki (93 de puncte), Roman Colodeev (92 de puncte), Lilia 

Pacișina (92 de puncte), Sergiu Cojocari (88 de puncte), Viorel Pocaznoi (86 de 

puncte), Victor Cîlcic (81 de puncte), Denis Cobzari (73 de puncte), Victor Triboi 

(70 de puncte), Gheorghe Trifan (69 de puncte), Marcel Cerevatîi (57 de puncte).   

- A transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor dosarele candidaților 

Valeriu Sârbu, Iulia Popov, Alexandru Casir, Vasili Levițki, Roman Colodeev, Lilia 

Pacișina, Sergiu Cojocari, Viorel Pocaznoi, Victor Cîlcic, Denis Cobzari, Victor 

Triboi, Gheorghe Trifan, Marcel Cerevatîi, pentru organizarea procedurilor de 

selecție.  

 

4. Examinarea unei cereri de transfer.  

Soluția adoptată: 

- A accepta transferul în funcția de procuror în Procuratura raionului Ștefan-Vodă a 

domnului Eugeniu Gogu, procuror în Procuratura raionului Cantemir. 

- A propune Procurorului General numirea, prin transfer, a domnului Eugeniu Gogu 

în funcția de procuror în Procuratura raionului Ștefan-Vodă.    

- A transmite prezenta hotărâre Procurorului General, pentru demararea procedurilor 

de emitere a actelor administrative corespunzătoare.  

 

5. Încetarea calității de membru al Colegiului de disciplină și etică. 

Soluția adoptată: 

- A constata încetarea calității de membru al Colegiului de disciplină și etică a 

domnului Ștefan Șaptefraț, în legătură cu eliberarea sa din funcția de procuror. 

 
6. Anunțarea concursului pentru alegerea membrilor colegiilor din rândul 

societății civile. 

Soluția adoptată:  

- A anunţa concurs public pentru persoanele care întrunesc condiţiile stabilite de 

art.20 alin.(1) lit.a)-c), art.69 alin.(6) și (7) și art.83 alin.(4) din Legea cu privire la 

Procuratură nr.3 din 25.02.2016, pentru selectarea membrilor în Colegiile din 



subordinea Consiliului Superior al Procurorilor din rândul reprezentanților 

societății civile, după cum urmează: 

 

Nr. Denumirea Colegiului Numărul de funcții 

anunțate 

1. Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor 1 funcție 

2. Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor 2 funcții 

3. Colegiul de disciplină și etică 2 funcții 

 

 - Dosarul de participare la concurs va conține următoarele acte: 

   a) cererea de participare la concurs; 

   b) copia de pe buletinul de identitate; 

           c) copia diplomei de studii superioare;  

           d) diplome, certificate, alte documente care confirmă caracterul recunoscut al 

activității sale; 

           e) copia de pe carnetul de muncă, în cazul în care candidatul deține carnetul de 

muncă;  

           f) cazierul judiciar;  

           g) certificat privind lipsa sancțiunilor disciplinare în decursul ultimelor 12 luni; 

           h) curriculum vitae; 

i) scrisoare de motivare; 

j) acord din partea instituției în care activează; 

k)declarație pe propria răspundere conform Anexei nr.1 la Regulamentul 

Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 

14.09.2016; 

 l) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor prezentate 

și lipsa incompatibilităților. 

 

 - Cererile de participare la concurs se vor depune la Aparatul Consiliului Superior 

al Procurorilor (mun.Chişinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.73, tel:022-828-501, 

bir.17), până la 18.06.2020, inclusiv.    

 

7. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-117/19 din 

24.02.2020. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 
 


