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Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 08.07.2021, ora 1000 

 

 

1. Examinarea propunerii de transfer a unui procuror.  

Soluția adoptată:  

‒ A realiza transferul doamnei Valentina Grigoraș din funcția de procuror în 

Procuratura raionului Leova în funcția de procuror în Procuratura raionului Hîncești. 
 

‒ A realiza transferul domnului Gheorghe Robu din funcția de procuror în 

Procuratura municipiului Bălți în funcția de procuror în Procuratura raionului Anenii 

Noi. 
 

 

2. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-137/2020 

din 04.06.2021. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 
 

 

3. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-14/2021 

din 04.06.2021. 

Soluția adoptată:  

‒  A admite contestația Inspecției procurorilor împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică nr.3-14/21 din 04.06.2021. 

‒ A casa hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-14/21 din 04.06.2021 emisă 

în privința procurorului în Procuratura raionului Orhei, Ana Carasec, cu adoptarea 

unei noi hotărâri. 

‒ A o recunoaște vinovată pe procurorul în Procuratura raionului Orhei, Ana 

Carasec, de comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.38 lit.a) și lit.b) din Legea 

nr.3/2016 cu privire la Procuratură și a aplica în privința acesteia sancțiunea 

disciplinară – mustrare. 

 

 

4. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-63/21 din 

18.06.2021. 

Soluția adoptată:  

‒ A respinge contestația procurorului în Procuratura raionului Călărași, Eugeniu 

Șlicari, cu menținerea hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-63/21 din 

18.06.2021. 

 

 

5. Contestațiile împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-60/2021 

din 15.06.2021. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 
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6. Contestațiile împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-26/2021 

din 15.06.2021. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

 

7. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-45/2021 

din 15.06.2021.  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

 

8. Contestațiile împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-61/2021 

din 15.06.2021.  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

 

9. Desemnarea conducătorilor de practică pentru audienții Institutului Național 

al Justiției.  

Soluția adoptată:  

‒ A propune Institutului Național al Justiției desemnarea în calitate de conducători 

ai stagiilor de practică desfășurate în perioada 20.09.2021 – 06.03.2022 pentru 

audienții cursurilor de formare inițială a următorilor procurori: 

Procuratura municipiului Chișinău: 

1. Eremciuc Roman 

2. Toderiță Veaceslav 

3. Plămădeală Dumitru 

4. Andriuță Lucia 

5. Panfil Elena 

6. Gololobov Lidia 

7. Ignat-Dicusar Tatiana 

8. Moraru Corneliu 

9. Guțan Vladislav 

10. Zamă Sergiu  

11. Mihăilă Gheorghe 

12. Galben Sergiu 

13. Vereteno Oleg    

14. Goncear Taisia 

15. Railean Ludmila 

16. Rusnac Liliana 

17. Godoroja-Tumuruc Svetlana 

18. Ivanov Zinaida 

 

Procuratura raionului Florești: 

1. Mîțu Lilia 

2. Prodan Ion 
 

Procuratura raionului Ialoveni: 

1. Cojocaru Vlad  

2. Curarari Olesea

 

Procuratura raionului Ungheni 

1. Steclari Ion 

2. Ciugureanu Maxim  

 

Procuratura raionului Orhei 
1. Machidon Vadim 

2. Oanța Vasile 

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

anunțate prin Hotărârea nr.1-68/2021 din 10 iunie 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:  

- Maxim Gropa, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror-șef 

al Procuraturii raionului Hîncești; 

- Dumitru Triboi, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror-

șef al Procuraturii raionului Ungheni; 

- Iancu Zaporojan, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror-

șef al Procuraturii raionului Nisporeni; 

- Oleg Potînga, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror-șef 

al Procuraturii raionului Fălești; 

- Ghenadie Moruz, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de adjunct 

al procurorului-șef al Procuraturii raionului Căușeni; 

- Victor Comerzan, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de adjunct 

al procurorului-șef al Procuraturii raionului Dondușeni; 

- Sergiu Marcauțan, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de adjunct 

al procurorului-șef al Procuraturii raionului Drochia; 

- Leonid Țărnă, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii raionului Fălești; 

- Ion Chistruga, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii raionului Briceni. 

 

Diverse: Delegarea temporară a atribuțiilor președintelui Consiliului Superior al 

Procurorilor. 

Soluția adoptată:  

‒ A-l numi pe domnul Andrei Roșca, membru al Consiliului Superior al Procurorilor, 

pentru exercitarea atribuțiilor de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor în 

perioada aflării în concediul anual de odihnă al doamnei Angela Motuzoc. 

‒ Hotărârea se aduce la cunoștința, contra semnătură, domnului Andrei Roșca, 

pentru informare. 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 

 


