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Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 01.10.2020, ora 1000 

 

 

1. Aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică.  

Soluția adoptată: 

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

Ghennadi Epure, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, în anul universitar 

2020-2021 în cadrul Facultății de Drept, Ordine Publică și Securitate Civilă a Academiei 

„Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne. 

- Prezenta hotărâre va fi transmisă Procurorului General pentru evidența 

procedurilor administrative de referință. 

 

- A aproba cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată de Ion 

Covalciuc, procuror-șef interimar al Procuraturii municipiului Bălți, în anul universitar 

2020-2021 în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale a Universității de Stat „Alecu 

Russo” din municipiul Bălți. 

- Prezenta hotărâre va fi transmisă Procurorului General pentru evidența 

procedurilor administrative de referință. 

 

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

Alexandru Cladco, procuror-șef al Direcției cooperare internațională și integrare 

europeană a Procuraturii Generale, în anul universitar 2020-2021 în cadrul Facultății 

de Drept a Universității de Stat din Republica Moldova. 

- Prezenta hotărâre va fi transmisă Procurorului General pentru evidența 

procedurilor administrative de referință. 

 

- A aproba cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată de Vadim 

Prisacari, procuror în Procuratura Anticorupție, în anul universitar 2020-2021 în cadrul 

Facultății Economie Generală și Drept a Academiei de Studii Economice a Moldovei. 

- Prezenta hotărâre va fi transmisă Procurorului General pentru evidența 

procedurilor administrative de referință. 

 

2. Examinarea demersului de modificare a structurii sistemului Procuraturii. 

Soluția adoptată: 

-  A exprima acordul pentru modificarea structurii interne a Procuraturii, după cum 

urmează: 

1)  instituirea funcției de șef – adjunct și majorarea, cu una unitate de specialist 

principal, a statului de personal al Secției relații publice a Procuraturii Generale, din 

contul reducerii, corespunzător, a câte una unitate de consultant al procurorului din 

cadrul Secției politici, reforme și management al proiectelor și a Secției justiție juvenilă 

din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății; 

2) majorarea, cu una unitate de specialist principal și cu una unitate de specialist, a 

statului de personal al Secției secretariat, petiții și audiență a Procuraturii Generale, din 

contul reducerii, corespunzător, a unei unități de specialist principal din Secția 

reprezentare în procedurile non-penale și implementare CEDO din cadrul Direcției 
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judiciare și a unei unități de specialist din Secția protocol, cooperare internațională și 

integrare europeană din cadrul Direcției cooperare internațională și integrare 

europeană. 

3) majorarea, cu una unitate de specialist principal, a statului de personal al Secției 

achiziții publice și logistică din cadrul Direcției finanțe și administrare a Procuraturii 

Generale, din contul repartizării unității vacante de funcție publică. 

- Prezenta hotărâre va fi transmisă Procurorului General, pentru demararea 

procedurilor de emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

 

 

3. Examinarea cererilor de înscriere în Registrul candidaţilor pentru suplinirea 

funcțiilor vacante de procuror. 

Soluția adoptată: 

- A respinge cererea domnului Ion Roșca, privind înscrierea în Registrul candidaților 

pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror.   

 

- A respinge cererea doamnei Stela Nogai, privind înscrierea în Registrul candidaților 

pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror.   

 

 

4. Desemnarea câștigătorilor concursurilor demarate prin Hotărârea nr.1-82/2020 

din 10.09.2020 pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

 

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

10.07.2020 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

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

din 10.07.2020.  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

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

10.07.2020.  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

Diverse: Modificarea actelor normative ale Consiliului Superior al Procurorilor 

Soluția adoptată: examinarea va continua la o ședință ulterioară. 

 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 

 


