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Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 12.06.2020, ora 1030 

 

 

1. Anunțarea concursurilor pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror. 

Soluția adoptată: 

- Se anunță concurs între candidații la funcția de procuror, înscriși la data de 

12.06.2020 în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, pentru 

următoarele funcții vacante: 

- procuror în Procuratura de circumscripție Chișinău (1 unitate): 

- procuror în Procuratura raionului Cahul (2 unități); 

- procuror în Procuratura raionului Cantemir (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Dubăsari(1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Rîșcani (1 unitate); 

- procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-Lunga (2 unități); 

   și pentru funcțiile vacante provizoriu: 

- procuror în Procuratura municipiului Chișinău (4 unități); 

- procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Central (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Cahul (1 unitate). 

- A dispune Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor convocarea candidaților 

la funcția de procuror, în termen de până la 17.06.2020, în condițiile Regulamentului 

Consiliului Superior al Procurorilor, în vederea formulării opțiunilor pentru funcțiile 

vacante anunțate la concurs prin prezenta hotărâre. 

 

2. Evaluarea etapei de recepționare a cererilor depuse în cadrul concursurilor 

anunțate prin Hotărârea nr.1-43/2020 din 28.05.2020. 

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:  

-  Ion Caracuian, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror-

șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale; 

- Nicolae Zanevici și Valentina Bradu, în cadrul concursului pentru ocuparea 

funcției de procuror în Secția unificare a practicii în domeniul reprezentării 

învinuirii în instanțele de judecată din cadrul Direcției judiciare a 

Procuraturii Generale; 

- Renata Anici, Vitalie Costișanu, Anastasia Juravliova, Denis Poiată, 

Roman Recean, Alexandru Caraman, Dumitru Rață, Alexei Stăvilă, Pavel 

Vinițchi, Cristina Robu, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de 

procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale; 

- Liliana Partole, Victor Cazacu, Aliona Nesterov, Grigore Potoran, Armen 

Oganesean, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de  procuror în 

Procuratura Anticorupție. 

- A declara încheiat, prin nerealizare, concursul anunțat prin Hotărârea nr.1-43/2020 

din 28.05.2020, în partea ce ține de ocuparea unei funcții de procuror în Procuratura 

de circumscripție Chișinău, a două funcții de procuror în Procuratura raionului 
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Ocnița și a unei funcții de procuror în Procuratura raionului Soroca, pe motiv că 

aceste funcții nu au fost solicitate de candidați. 

 

 

3. Constituirea Comisiei de organizare a alegerilor în colegiile din subordinea 

Consiliului Superior al Procurorilor. 

Soluția adoptată: 

- A desemna următoarea componență a Comisiei de organizare a alegerilor: 

1) doamna Irina Vîrlan,  procuror al Secției investigarea fraudelor contra 

mediului și intereselor publice, din cadrul Direcției  politici, reforme și 

protecția intereselor societății a Procuraturii Generale; 

2) doamna Elena Ceruța, procuror în Procuratura pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale; 

3) domnul Ivan Grosu,  procuror în Procuratura mun.Chișinău; 

4) domnul Vladislav Guzic,  procuror-șef al Procuraturii raionului Ștefan Vodă; 

5) doamna Olesea Vîrlan,  procuror în Procuratura raionului Ialoveni. 

- A stabili prima ședință a Comisiei de organizare a alegerilor, care va fi convocată de 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor, pentru data de 15 iunie 2020 ora 

10:00. 

 

 

 

 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 
 

 


