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Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 29.04.2021, ora 1000 

 

1. Examinarea propunerii de transfer. 

Soluția adoptată:  

- A realiza transferul doamnei Mariana Bocșanean din funcția de procuror în Secția 

investigarea fraudelor contra mediului și intereselor societății din cadrul Direcției 

politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale în funcția 

de procuror în Procuratura Anticorupție. 

 

- A realiza transferul doamnei Adriana Țîcu din funcția de procuror în Procuratura 

raionului Criuleni în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău. 

 

2. Desemnarea câștigătorilor concursurilor anunțate prin Hotărârea nr.1-

28/2021 din 25 februarie 2021.  

Soluția adoptată:  

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

Superior al Procurorilor nr.1-28/2021 din 25.02.2021 pentru suplinirea funcției 

vacante de procuror-șef al Secției analiză criminologică, avizare și propuneri de 

legiferare din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a 

Procuraturii Generale, pe domnul Dumitru Obadă, procuror în Procuratura 

Anticorupție. 

- A propune Procurorului General numirea domnului Dumitru Obadă, în funcția de 

procuror-șef al Secției analiză criminologică, avizare și propuneri de legiferare din 

cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii 

Generale, pentru un mandat de 5 ani. 

 

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

Superior al Procurorilor nr.1-28/2021 din 25.02.2021 pentru suplinirea funcției 

vacante de procuror-șef al Secției controlul activității speciale de investigații și 

asigurarea regimului secret a Procuraturii Generale, pe domnul Viorel Radețchi, 

procuror pentru misiuni speciale. 

- A propune Procurorului General numirea domnului Viorel Radețchi, în funcția de 

procuror-șef al Secției controlul activității speciale de investigații și asigurarea 

regimului secret a Procuraturii Generale, pentru un mandat de 5 ani. 

 

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

Superior al Procurorilor nr.1-28/2021 din 25.02.2021 pentru suplinirea funcției 

vacante de procuror-șef al Procuraturii raionului Glodeni, pe domnul Sergiu Mititelu, 

adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Fălești. 

- A propune Procurorului General numirea domnului Sergiu Mititelu în funcția de 

procuror-șef al Procuraturii raionului Glodeni, pentru un mandat de 5 ani. 

 

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

Superior al Procurorilor nr.1-28/2021 din 25.02.2021 pentru suplinirea funcției 

vacante de procuror-șef al Procuraturii raionului Leova, pe domnul Eduard Panea, 

procuror în Procuratura Anticorupție. 
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- A propune Procurorului General numirea domnului Eduard Panea în funcția de 

procuror-șef al Procuraturii raionului Leova, pentru un mandat de 5 ani. 

 

 

3. Stabilirea numărului de locuri pentru concursul de admitere la Institutul 

Național al Justiției în anul 2022.  

- A stabili 15 de locuri ce urmează a fi scoase la concursul de admitere din anul 

2022 în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, pentru instruirea iniţială a procurorilor. 

 

 

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

anunțate prin Hotărârea nr.1-41/2021 din 1 aprilie 2021. 

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:  

- Vladislav Cojocaru, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror-șef 

al Procuraturii raionului Ialoveni; 

- Eduard Fiștic, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror-șef al 

Procuraturii raionului Soroca; 

- Ina Fencovschi, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror-șef al 

Procuraturii raionului Ocnița; 

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

Procuraturii raionului Briceni; 

- Pavel Guida, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror-șef al 

Procuraturii raionului Edineț. 

 

 

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

Soluția adoptată:  

- A anunța concurs, între procurorii înscriși până la data de 18.05.2021, inclusiv, în 

Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care 

solicită promovarea, pentru suplinirea funcțiilor vacante de: 

- procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale (3 unități); 

- procuror în Procuratura Anticorupție (1 unitate). 

- Procurorii vor depune la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, până la 

data de 18.05.2021, ora 17.00, cerere sau, după caz, cereri, prin care vor solicita 

aprecierea de către Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, cu indicarea 

concretă a funcției pentru care candidează.  

 

 

                                                           Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 


