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Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 21.01.2021, ora 1000 

 

Solemnitatea de înmânare a distincțiilor. 

Încurajarea procurorului în Procuratura UTA Gagauzia, Oficiul Vulcănești, Alexandr 

Turceac prin acordarea distincției Procuraturii – Medalia „Pentru serviciul 

impecabil” de clasa I. 

 

1. Aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică.  

Soluția adoptată: 

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

domnul Roman Eremciuc, procuror adjunct al procurorului-șef al Procuraturii 

municipiului Chișinău, șef al Oficiului Centru, în anul 2021 la Departamentul formare 

inițială ofițeri din cadrul Direcției dezvoltare profesională a Academiei „Ștefan cel 

Mare” a Ministerului Afacerilor Interne. 

- A transmite prezenta hotărâre Procurorului General pentru evidența procedurilor 

administrative de referință. 

 

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

instructor, specialitatea tenis de masă, în cadrul Școlii Sportive nr.1 din municipiul 

Bălți, exercitată de domnul Victor Rauh, procuror în Procuratura raionului Rîșcani, 

în anul 2021.  

- A transmite prezenta hotărâre Procurorului General pentru evidența procedurilor 

administrative de referință. 

 

2. Validarea mandatului de membru al Colegiului de disciplină și etică și de 

membru al Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor. 

Soluția adoptată: 

- A-l desemna pe domnul Aurel Burlacu, procuror-șef al Procuraturii raionului 

Anenii-Noi, în calitate de membru al Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, 

pe perioada rămasă a mandatului. 

- Hotărârea se aduce la cunoștința domnului Aurel Burlacu și a membrilor 

Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor. 

 

- A-i desemna pe domnul Alexandru Lozan, procuror în Secția control al activității 

speciale de investigații și asigurarea regimului secret al Procuraturi Generale și pe 

doamna Elena Cazacov, procuror în Procuratura Anticorupție, în calitate de membri 

ai Colegiului de disciplină și etică, pe perioada rămasă a mandatului. 

- Hotărârea se aduce la cunoștința procurorilor Alexandru Lozan și Elena Cazacov, 

precum și membrilor Colegiului de disciplină și etică. 

 

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

anunțate prin Hotărârea nr.1-131/2020 din 18.12.2020. 

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:  

-  Oleg Afanasii, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror-șef 
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al Procuraturii municipiului Chișinău; 

- Ion Covalciuc, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror-șef 

al Procuraturii  municipiului Bălți; 

- Ruslan Caraivan și Valeriu Cîrlan, în cadrul concursului pentru ocuparea 

funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Cimișlia; 

-  Ruslan Lupașcu, Anatolie Gîrbu și Aurelian Buzdugan, în cadrul concursului 

pentru ocuparea funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Strășeni; 

- Nicolae Burduja, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror-

șef al Procuraturii raionului Rezina; 

- Valeriu Cîrlan, Sergiu Mocanu și Alexandru Sorocean, în cadrul concursului 

pentru ocuparea funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Căușeni; 

- Nicolai Levandovski, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de 

procuror-șef al Procuraturii raionului Basarabeasca; 

- Natalia Volontir, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii municipiului Bălți. 

 

4. Aprobarea simbolurilor corporative ale Consiliului Superior al Procurorilor. 

Soluția adoptată: 

- A aproba stema Consiliului Superior al Procurorilor, potrivit anexei nr.1 la 

prezenta hotărâre. 

- A aproba drapelul Consiliului Superior al Procurorilor, potrivit anexei nr.2 la 

prezenta hotărâre. 

- A aproba insigna de apartenență la Consiliul Superior al Procurorilor, potrivit 

anexei nr.3 la prezenta hotărâre. 

- A aproba Regulamentul privind utilizarea stemei și drapelului Consiliului Superior 

al Procurorilor, potrivit anexei nr.4 la prezenta hotărâre. 

- A transmite prezenta hotărâre pentru înregistrarea simbolurilor corporative ale 

Consiliului Superior al Procurorilor în Armorialul General al Republicii Moldova. 

 

5. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-133/2020 

din 23.12.2020. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

6. Contestațiile împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-57/2020 

din 23.12.2020. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

7. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-48/2020 

din 23.12.2020. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

8. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-128/2020 

din 11.12.2020. 

Soluția adoptată: 

- A respinge contestația Inspecției procurorilor cu menținerea hotărârii Colegiului 

de disciplină și etică nr.3-128/2020 din 11.12.2020, adoptată în privinţa procurorului 

Serghei Trofimov. 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 


