
 

Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 31.01.2020, ora 0900 

 

1. Validarea mandatului de membru al Colegiului pentru selecția și cariera 

procurorilor. 

Soluția adoptată: 

- A-l desemna pe domnul Andrei Pascari, procuror pentru misiuni speciale, în calitate 

de membru al Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pe perioada rămasă a 

mandatului. 

- Hotărârea se aduce la cunoștința domnului Andrei Pascari și membrilor Colegiului 

pentru selecția și cariera procurorilor. 

 

 

2. Examinarea demersului de modificare a structurii sistemului Procuraturii. 

Soluția adoptată: 

- A exprima acordul pentru efectuarea modificărilor propuse de Procurorul General, 

Alexandr Stoianoglo, la Ordinul nr.681-p din 15.06.2017, privind structura  internă, 

reședințele și statul de personal al sistemului Procuraturii și a stabili după cum urmează:  

1. majorarea statului de personal al Procuraturii raionului Cahul cu 1 unitate  de 

procuror în procuratură, din contul unei unități vacante de procuror în 

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale 

(Oficiul Sud); 

2. transformarea a 10 unități de procuror în Procuratura mun.Chișinău în 10 

unități de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii mun.Chișinău și 

completarea statelor de personal ale Oficiilor Botanica, Buiucani, Centru, 

Ciocana, Rîșcani din cadrul Procuraturii mun.Chișinău cu câte 2 unități de 

adjunct al Procurorului-șef al Procuraturii mun.Chișinău, șef –adjunct al 

Oficiului. 

- A transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare.  

 

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

Soluția adoptată: 

- A anunța concurs între procurorii ce se vor înscrie până la data de 04.03.2020, 

inclusiv, în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante,  Lista 

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

procurorului-şef în procuratura teritorială, pentru suplinirea funcțiilor vacante de:  

- procuror-șef al Procuraturii raionului Dondușeni;  

- procuror-șef al Procuraturii raionului Drochia;  

- procuror-șef al Procuraturii raionului Telenești;  

- procuror-șef al Procuraturii raionului Florești;  



- procuror-șef al Procuraturii raionului Ștefan-Vodă; 

- procuror-șef al Procuraturii raionului Cahul. 

- A anunța concurs între procurorii înscriși la data de 30.01.2020, inclusiv, în 

Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante de: 

- procuror în Procuratura de circumscripție Chișinău (1 unitate); 

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

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

data de 04.03.2020, 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. Examinarea cererilor privind cumulul funcției de procuror cu activitatea 

didactică și științifică. 

Soluția adoptată: amânat 

 

 

5. Diverse: Delegarea atribuțiilor președintelui Consiliului Superior al 

Procurorilor 

Soluția adoptată: 

- A numi pe doamna Inga Furtună, membru al Consiliului Superior al Procurorilor, 

pentru exercitarea atribuțiilor de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor în 

perioada de la 01.02.2020 până la 16.02.2020, inclusiv. 

- Hotărârea se aduce la cunoștința doamnei Inga Furtună, membrilor Consiliului 

Superior al Procurorilor și personalului din cadrul Aparatului Consiliului Superior al 

Procurorilor.  

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 

 

 


