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Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 04.09.2020, ora 1000 

 

Solemnitatea pentru depunerea jurământului. 

Au depus jurământul: 

- Iulia Popov, procuror în Procuratura municipiului Chișinău 

- Ion Sprînceană, procuror în Procuratura municipiului Chișinău 

 

1. Propunerea de desemnare a membrilor în Comisia pentru examenele de admitere 

din anul 2020 la Institutul Național al Justiției. 

Soluția adoptată: 

- A aviza nominalizarea în componența Comisiei pentru examenele de admitere pentru 

anul 2020 la Institutul Național al Justiției în calitate de membri a următorilor procurori: 

Ruslan LUPAȘCU, procuror-șef interimar al Secției combatere tortură din cadrul 

Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, Serghei GAVAJUC, 

procuror-șef interimar al Procuraturii Anticorupție,  și în calitate de membru supleant, 

a doamnei Aliona VDOVÎI, procuror al Secției protocol, cooperare internațională și 

integrare europeană din cadrul Direcției   cooperare internațională și integrare 

europeană a Procuraturii Generale.  

- A transmite prezenta hotărâre, cu titlu de informare, Procurorului General și 

Consiliului Institutului Național al Justiției. 

 

2. Examinarea cererilor de înscriere în Registrul candidaţilor pentru suplinirea 

funcțiilor vacante de procuror. 

Soluția adoptată: 

- A respinge cererea domnului Dan Solovei, privind înscrierea în Registrul candidaților 

pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror. 

-  A amâna examinarea cererii domnului Nicolae Dumbrăveanu, privind înscrierea în 

Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante și a solicita Inspecției 

procurorilor verificarea informațiilor din avizul Serviciului de Informații și Securitate 

prezentat, în conformitate cu pct.8.9 al Regulamentului Consiliului Superior al 

Procurorilor. 

 

3. Desemnarea câștigătorilor concursurilor anunțate prin Hotărârea nr.1-43/2020 

din 28.05.2020 pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror. 

Soluția adoptată: 

- A desemna ca fiind învingător al concursului anunțat prin hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-43/2020 din 28.05.2020 pentru suplinirea funcției vacante 

de procuror-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale, pe domnul Ion Caracuian, procuror-șef al Secției combatere tortură din cadrul 

Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale. 

- A propune Procurorului General numirea domnului Ion Caracuian în funcția vacantă 

de procuror-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale, pentru un mandat de 5 ani.  

 

- A desemna ca fiind învingătoare a concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-43/2020 din 28.05.2020, pentru promovarea în funcția 

vacantă de procuror în Secția unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în 
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instanțele de judecată din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale, pe doamna 

Valentina Bradu, procuror în Procuratura de circumscripție Chișinău. 

- A propune Procurorului General numirea doamnei Valentina Bradu în funcția vacantă 

de procuror în Secția unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în 

instanțele de judecată din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale. 

 

- A-i desemna ca fiind învingători ai concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-43/2020 din 28.05.2020, pentru promovarea în funcțiile 

vacante de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și 

Cauze Speciale, pe procurorii Alexandru Caraman, Denis Poiată, Roman Recean, 

Dumitru Rața, Vitalie Costișanu. 

- A propune Procurorului General numirea domnilor Alexandru Caraman, Denis 

Poiată, Roman Recean, Dumitru Rața, Vitalie Costișanu în funcțiile vacante de procuror 

în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. 

 

- A-i desemna învingători ai concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior 

al Procurorilor nr.1-43/2020 din 28.05.2020, pentru promovarea în funcțiile vacante de 

procuror în Procuratura Anticorupție, pe procurorii Cristina Robu, Victor Cazacu, 

Aliona Nesterov și Grigore Potoran. 

- A propune Procurorului General numirea candidaților Cristina Robu, Victor Cazacu, 

Aliona Nesterov și Grigore Potoran în funcțiile vacante de procuror în Procuratura 

Anticorupție. 

 

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

selecția și cariera procurorilor. 

Soluția adoptată: 

- A lua act de plenitudinea a 13 dosare de concurs ale 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: 

- Igor Dolghii (83 de puncte), Ilușca Serghei (83 de puncte), Iurii Melnic (81 de 

puncte), Aliona Tacu (78 de puncte), Alexei Eșan (72 de puncte), Vasilii Ursu (69 de 

puncte), Victor Cuciuc (68 de puncte), Victor Heghea (67 de puncte), Victor Romandaș 

(65 de puncte), Olesea Cebotari (63 de puncte), Ion Munteanu (63 de puncte), Vadim 

Barbăscumpă (62 de puncte) și Oleg Ceban (52 de puncte).   

- A transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor dosarele candidaților 

Igor Dolghii, Ilușca Serghei, Iurii Melnic, Aliona Tacu, Alexei Eșan, Vasilii Ursu, Victor 

Cuciuc, Victor Heghea, Victor Romandaș, Olesea Cebotari, Ion Munteanu, Vadim 

Barbăscumpă și Oleg Ceban, pentru organizarea procedurilor de selecție. 

 

 

5. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-84/2020 din 

10.07.2020.  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

 

6. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-85/19 din 

10.07.2020. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 
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7. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-56/2020 din 

06.07.2020 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

8. Contestațiile împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-107/2020 

din 10.07.2020 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

 

9. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-19/2020 din 

10.07.2020 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

 

10. Examinarea cererii privind cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică 

Soluția adoptată: 

- A aproba cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică de formator în cadrul 

Institutului Național al Justiției, exercitată de domnul Ruslan Lupașcu, procuror-șef 

interimar al Secției combatere tortură din cadrul Direcției urmărire penală și 

criminalistică a Procuraturii Generale, în anul de învățământ 2020-2021, conform 

tematicii și orarelor seminarelor stabilite de această instituție. 

- A aproba cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică, exercitată de doamna 

Diana Rotundu, procuror-șef al Secției protocol, cooperare internațională și integrare 

europeană din cadrul Direcției cooperare internațională și integrare europeană a 

Procuraturii Generale, în cadrul proiectului „Consolidarea răspunsului Guvernului la 

fenomenului traficului de ființe umane și îmbunătățirea protecției victimelor traficului și 

martorilor în Republica Moldova”, implementat de Organizația Internațională pentru 

Migrație (OIM), Misiunea în Republica Moldova, în cooperare cu Biroul pentru afaceri 

Internaționale în domeniul drogurilor și aplicării legii al Departamentului de Stat al SUA 

( INL), conform orarului stabilit de program. 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 

 


