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Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 10.06.2021, ora 1400 

 

1. Desemnarea câștigătorilor concursurilor anunțate prin Hotărârea nr.1-51/2021 

din 29 aprilie 2021.  

Soluția adoptată:  

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

Superior al Procurorilor nr.1-51/2021 din 29.04.2021, pentru promovarea în funcțiile 

vacante de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și 

Cauze Speciale, pe procurorii Alexei Stăvilă, Ruslan Perevoznic și Vitalie Florean. 

- A propune Procurorului General numirea domnilor Alexei Stăvilă, Ruslan 

Perevoznic și Vitalie Florean în funcțiile vacante de procuror în Procuratura pentru 

Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. 

 

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

Superior al Procurorilor nr.1-51/2021 din 29.04.2021, pentru promovarea în funcția 

vacantă de procuror în Procuratura Anticorupție, pe domnul Grigore Clevadî, procuror 

în Procuratura raionului Hîncești.  

- A propune Procurorului General numirea domnului Grigore Clevadî în funcția 

vacantă de procuror în Procuratura Anticorupție. 

 

2. Aprobarea cumulului 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 Armen Oganesean, 

procuror în Procuratura municipiului Chișinău, conform tematicii și orarelor 

seminarelor stabilite de această instituție. 

 

-  A aproba cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice desfășurate în 

cadrul proiectului „Contribuția la un răspuns consolidat al organelor de drept și 

elaborare a politicilor la traficul de persoane în Republica Moldova” implementat de 

Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Republica Moldova, după cum 

urmează: 

1) Eduard Bulat pentru consolidarea capacităților personalului secției analitice 

a Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al Inspectoratului Național 

de Investigație în domeniul aplicării tehnicilor de analiză și de investigare a 

cazurilor de trafic de persoane; 

2) Sergiu Russu și Aliona Bucuci în instruirile pe subiecte aferente prevenirii și 

combaterii traficului de ființe umane și pentru elaborarea Ghidului cu privire la 

investigarea cauzelor de trafic de ființe umane. 

 

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

Soluția adoptată:  

- Se anunță concurs între candidații la funcția de procuror din rândul absolvenților 

Institutului Național al Justiției, înscriși până la data de 10.06.2021 în Registrul 

candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, pentru următoarele funcții vacante: 

- procuror în Procuratura raionului Cahul (1 unitate); 
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- procuror în Procuratura raionului Cantemir (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Leova (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Taraclia (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Ungheni (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Fălești (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Ștefan Vodă (1 unitate). 

- A dispune Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor convocarea candidaților 

la funcția de procuror, în termen de până la data de 22.06.2021, în condițiile pct. pct. 

8.17-8.19 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, în vederea formulării 

opțiunilor pentru funcțiile vacante anunțate la concurs în prezenta hotărâre. 

 

- A anunța concurs între procurorii ce se vor înscrie până la data de 06.07.2021, 

inclusiv, în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista 

procurorilor care solicită numirea în funcţia de procuror-şef sau de adjunct al 

procurorului-şef, pentru suplinirea funcțiilor vacante de:  

- procuror-șef al Procuraturii raionului Hîncești; 

- procuror-șef al Procuraturii raionului Ungheni; 

- procuror-șef al Procuraturii raionului Nisporeni; 

- procuror-șef al Procuraturii raionului Fălești; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Căușeni; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Dondușeni; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Drochia;  

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Fălești; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Briceni. 

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

data de 06.07.2021, ora 1700, 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.  

 

4. Avizarea tematicilor pentru formarea continuă a procurorilor și consultanților 

procurorilor în anul de instruire 2022. 

Soluția adoptată:  

- A aproba tematicile pentru formarea continuă în anul de instruire 2022, expuse în 

anexe la prezenta hotărâre, după cum urmează:  

a) pentru procurori, potrivit anexei nr.1; 

b) pentru consultanții procurorului, potrivit anexei nr.2; 

c) pentru inspectorii din cadrul Inspecției Procurorilor, potrivit anexei nr.3. 

- A remite prezenta hotărâre Institutului Național al Justiției, pentru utilizare a 

anexelor nr.1 și 2 în cadrul procedurii de elaborare a planurilor modulare de formare 

continuă pentru anul 2022. 

- A remite prezenta hotărâre Procurorului General, pentru utilizare a anexei nr.3 în 

cadrul procedurilor de formare profesională. 

 

5. Diverse. 

Soluția adoptată: Strategia de comunicare a Consiliului Superior al Procurorilor 

urmează a fi discutat în grupuri de lucru. 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 


