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PROCESUL-VERBAL nr.7
al şedinţei Colegiului pentru selecţia şi cariera procurorilor
din 12 noiembrie 2020
Total membri ai Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor – 7
Au participat la ședință – 6
Prezenți:
Președintele Colegiului pentru selecţia şi cariera procurorilor
1. Igor POPA – Procuror, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii mun.Chișinău,
șef al Oficiului Ciocana
Membrii Colegiului pentru selecţia şi cariera procurorilor:
2.Corneliu BRATUNOV – Procuror, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii
mun.Chișinău, șef al Oficiului Rîșcani
3. Marcel DIMITRAȘ
– Procuror-şef al Secției reprezentare în proceduri nonpenale și implementare CEDO
4. Serghei CEBOTARI
– Procuror-şef al Procuraturii raionului Soroca
5. Andrei PASCARI
– Procuror pe misiuni speciale
6. Aliona Chisari – RURAK – doctor în drept, lector superior universitar
Absenți:
7. Alexandru MARIȚ
– conferenţiar universitar, Departamentul Drept, Academia
de Studii Economice din Moldova
Invitaţi:
Olga DUHLICHER

- doctor, conferențiar universitar, consultant principal,
Direcţia politici în domeniul cercetării şi inovării din
cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

A prezidat şedinţa: domnul Igor Popa, Preşedinte al Colegiului pentru selecţia şi
cariera procurorilor.
Secretar al şedinţei: doamna Elena Clima, specialist principal al Secției
contencios din cadrul Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor.
Preşedintele Colegiului deschide şedinţa și menţionează, cu titlu de informare,
că ședința este organizată în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor şi procedura de selecţie şi carieră a
procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1214/17 din 23.02.2017.
În prezența a 6 membri ai Colegiului se comunică despre existenţa cvorumului
şi se declară şedinţa deliberativă. Potrivit pct.4.6 din Regulament, şedinţa colegiului
este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 5 membri.
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În egală măsură, domnul Igor Popa menţionează că şedința Colegiului va fi
înregistrată prin mijloace audio. Conform pct. 4.19 din Regulament, înregistrarea
şedinţei urmează a fi păstrată cel puțin 5 ani de către Consiliu. Totodată, secretarul
ședinței va întocmi şi un proces-verbal, care va fi plasat pe pagina web oficială.
Ulterior, domnul Igor Popa anunţă ordinea de zi a şedinţei, plasată pe pagina
web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor, rubrica „Colegiul pentru selecţia
şi cariera procurorilor”, „Şedinţe”, potrivit pct. 4.7 din Regulament.
ORDINEA DE ZI:
1. Evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Botezatu Artur
Raportor – domnul Igor Popa
2. Evaluarea candidatului la funcția de procuror, doamnei Cebotari Doina
Raportor – doamna Aliona Chisari -Rurak
3. Evaluarea candidatului la funcția de procuror, doamnei Cebotari Oxana
Raportor – domnul Corneliu Bratunov
4. Evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Coca Roman
Raportor – domnul Marcel Dimitraș
5. Evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Covalenco Alexandru
Raportor – domnul Andrei Pascari
6. Evaluarea candidatului la funcția de procuror, doamnei David Larisa
Raportor – domnul Serghei Cebotari
7. Evaluarea candidatului la funcția de procuror, doamnei Furtună Anișoara
Raportor – domnul Corneliu Bratunov
8. Evaluarea candidatului la funcția de procuror, doamnei Gherman Ana
Raportor – domnul Igor Popa
9. Evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Gribincea Vadim
Raportor – doamna Aliona Chisari-Rurak
10. Evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Ilco Vadim
Raportor – domnul Serghei Cebotari
11. Evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Levco Vladimir
Raportor – domnul Andrei Pascari
12. Evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Micleușanu Constantin
Raportor – domnul Marcel Dimitraș
Domnul Igor Popa a propus aprobarea agendei ședinței din 12.11.2020 potrivit
proiectului anunțat.
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Cu votul unanim al membrilor Colegiului ordinea de zi a ședinței din 12.11.2020
a fost aprobată.
La solicitarea domnului Igor Popa, candidații au fost invitați în sală.
Președintele Colegiului a prezentat modalitatea desfășurării procedurii de
evaluare a candidaților, prevăzută de Regulamentul cu privire la Colegiul pentru
selecția și cariera procurorilor și procedura de selecție și carieră a procurorilor.
A LUAT CUVÎNTUL: Domnul Igor Popa a comunicat că potrivit dispozitivului
Hotărârii nr.1-95/2020 din 15.10.2020, Consiliul Superior al Procurorilor a transmis
Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor materialele în privința a 24 candidați
la funcția de procuror în procuratura teritorială, înscrişi în prealabil în Registrul
candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror, pentru organizarea
procedurii de selecţie.
Conform pct.4.15 din Regulament, membrul Colegiului nu poate participa la
evaluarea procurorului sau examinarea unui subiect din agendă dacă există
circumstanțe care exclud participarea sa sau ar trezi îndoieli privind obiectivitatea sa.
În cazul în care există astfel de circumstanțe, membrul respectiv al Colegiului este
obligat să facă o declarație de abţinere.
În contextul celor menţionate, domnul Igor Popa a întrebat membrii Colegiului
dacă intenţionează să prezinte cereri de abținere. Cereri de abţinere de la procedura
de evaluare nu au fost înaintate.
S-A EXAMINAT:
Subiectul 1: Evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Artur
Botezatu. Raportor – domnul Igor Popa.
În sală este invitat domnul Artur Botezatu, candidat la funcția de procuror în
procuratura teritorială, absolvent al Institutului Național al Justiției, înscris în
Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista candidaților la
funcțiile vacante de procuror.
Candidatul Artur Botezatu nu a înaintat cereri de recuzare a membrilor
Colegiului.
A LUAT CUVÂNTUL: Domnul Igor Popa l-a informat pe Artur Botezatu
despre faptul că va fi evaluat în conformitate cu criteriile expuse în Fișa de evaluare a
candidatului la funcția de procuror, anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la Colegiul
pentru selecţia şi cariera procurorilor şi procedura de selecţie şi carieră a procurorilor.
În calitate de raportor, domnul Igor Popa a prezentat informaţia conţinută în
dosarul de concurs al candidatului Artur Botezatu.
Candidatul Artur Botezatu nu a avut obiecţii sau completări asupra raportului.
În continuare candidatul a prezentat motivația pentru aplicarea la funcţia de
procuror în procuratura teritorială.
Ulterior titularul a fost testat la cunoaşterea limbii engleze de către doamna Olga
Duhlicher.
Urmare a audierii raportului prezentat de către membrul raportor, a analizei
documentelor conţinute în dosarul de concurs şi a prestaţiei domnului Artur Botezatu
la interviu, Preşedintele Colegiului a anunţat demararea procedurii de deliberare.
Totodată, candidatul a fost informat despre publicarea rezultatelor finale pe
pagina web oficială a Consiliului, timp de 2 zile lucrătoare, şi despre modul de
contestare a deciziei Colegiului de selecţie şi carieră a procurorilor.
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Potrivit dispozitivului Hotărârii nr.2-53/20 din 12.11.2020, Colegiul pentru
selecţia şi cariera a procurorilor A HOTĂRÂT:
- a aproba rezultatul final al evaluării candidatului la funcția de procuror, Artur
Botezatu, care a obţinut, în baza mediei punctajului obținut de la Institutul Național al
Justiției (90) și a punctajului oferit de Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
(20,2), punctajul final – 110,2.
Subiectul 2: Evaluarea candidatei la funcția de procuror, doamna Doina
Cebotari. Raportor – doamna Aliona Chisari-Rurak.
În sală este invitată doamna Doina Cebotari, candidat la funcția de procuror în
procuratura teritorială, absolventă a Institutului Național al Justiției înscrisă în
Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista candidaților la
funcțiile vacante de procuror.
Candidata Doina Cebotari nu a înaintat cereri de recuzare a membrilor
Colegiului.
A LUAT CUVÂNTUL: Domnul Igor Popa a informat-o pe Doina Cebotari
despre faptul că va fi evaluată în conformitate cu criteriile expuse în Fișa de evaluare
a candidatului la funcția de procuror, anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la Colegiul
pentru selecţia şi cariera procurorilor şi procedura de selecţie şi carieră a procurorilor.
În calitate de raportor, doamna Aliona Chisari-Rurak a prezentat informaţia
conţinută în dosarul de concurs al candidatei Doina Cebotari.
Candidata Doina Cebotari nu a avut obiecţii sau completări asupra raportului.
În continuare candidata a prezentat motivația pentru aplicarea la funcţia de
procuror în procuratura teritorială.
Ulterior titulara a fost testată la cunoaşterea limbii engleze de către doamna Olga
Duhlicher.
Urmare a audierii raportului prezentat de către membrul raportor, a analizei
documentelor conţinute în dosarul de concurs şi a prestaţiei doamnei Doina Cebotari
la interviu, Preşedintele Colegiului a anunţat demararea procedurii de deliberare.
Totodată, candidata a fost informată despre publicarea rezultatelor finale pe
pagina web oficială a Consiliului, timp de 2 zile lucrătoare, şi despre modul de
contestare a deciziei Colegiului de selecţie şi carieră a procurorilor.
Potrivit dispozitivului Hotărârii nr.2-54/20 din 12.11.2020, Colegiul pentru
selecţia şi cariera a procurorilor A HOTĂRÂT:
- a aproba rezultatul final al evaluării candidatei la funcția de procuror în
procuratura teritorială, Doina Cebotari, care a obţinut, în baza mediei punctajului
obținut de la Institutul Național al Justiției (88) și a punctajului oferit de Colegiul pentru
selecţia şi cariera procurorilor (23,8), punctajul final – 111,8.
Subiectul 3: Evaluarea candidatei la funcția de procuror, doamnei Oxana
Cebotari. Raportor – domnul Corneliu Bratunov.
În sală este invitată doamna Oxana Cebotari, candidată la funcția de procuror
în procuratura teritorială în temeiul vechimii în muncă, înscrisă în Registrul
candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista candidaților la funcțiile
vacante de procuror.
Candidata Oxana Cebotari nu a înaintat cereri de recuzare a membrilor
Colegiului.
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A LUAT CUVÂNTUL: Domnul Igor Popa a informat-o pe Oxana Cebotari
despre faptul că va fi evaluată în conformitate cu criteriile expuse în Fișa de evaluare
a candidatului la funcția de procuror, anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la Colegiul
pentru selecţia şi cariera procurorilor şi procedura de selecţie şi carieră a procurorilor.
În calitate de raportor, domnul Corneliu Bratunov a prezentat informaţia
conţinută în dosarul de concurs al candidatei Oxana Cebotari.
Candidata Oxana Cebotari nu a avut obiecţii sau completări asupra raportului.
În continuare candidata a prezentat motivația pentru aplicarea la funcţia de
procuror în procuratura teritorală.
Urmare a audierii raportului prezentat de către membrul raportor, a analizei
documentelor conţinute în dosarul de concurs şi a prestaţiei doamnei Oxana Cebotari
la interviu, Preşedintele Colegiului a anunţat demararea procedurii de deliberare.
Totodată, candidata a fost informată despre publicarea rezultatelor finale pe
pagina web oficială a Consiliului, timp de 2 zile lucrătoare, şi despre modul de
contestare a deciziei Colegiului de selecţie şi carieră a procurorilor.
Potrivit dispozitivului Hotărârii nr.2-55/20 din 12.11.2020, Colegiul pentru
selecţia şi cariera a procurorilor A HOTĂRÂT:
- a aproba rezultatul final al evaluării candidatei la funcția de procuror în
procuratura teritorială în temeiul vechimii în muncă, Oxana Cebotari, care a obţinut, în
baza mediei punctajului obținut de la Institutul Național al Justiției (55) și a punctajului
oferit de Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor (16,9), punctajul final – 71,9.
Subiectul 4: Evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Roman
Coca. Raportor – domnul Marcel Dimitraș.
În sală este invitat domnul Roman Coca, candidat la funcția de procuror în
procuratura teritorială în temeiul vechimii în muncă, înscris în Registrul candidaţilor
pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista candidaților la funcțiile vacante de
procuror.
Candidatul Roman Coca nu a înaintat cereri de recuzare a membrilor
Colegiului.
A LUAT CUVÂNTUL: Domnul Igor Popa l-a informat pe Roman Coca despre
faptul că va fi evaluat în conformitate cu criteriile expuse în Fișa de evaluare a
candidatului la funcția de procuror, anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la Colegiul
pentru selecţia şi cariera procurorilor şi procedura de selecţie şi carieră a procurorilor.
În calitate de raportor, domnul Marcel Dimitraș a prezentat informaţia conţinută
în dosarul de concurs al candidatului Roman Coca.
Candidatul Roman Coca nu a avut obiecţii sau completări asupra raportului.
În continuare candidatul a prezentat motivația pentru aplicarea la funcţia de
procuror în procuratura teritorială.
Ulterior titularul a fost testat la cunoaşterea limbii engleze de către doamna Olga
Duhlicher.
Urmare a audierii raportului prezentat de către membrul raportor, a analizei
documentelor conţinute în dosarul de concurs şi a prestaţiei domnului Roman Coca la
interviu, Preşedintele Colegiului a anunţat demararea procedurii de deliberare.
Totodată, candidatul a fost informat despre publicarea rezultatelor finale pe
pagina web oficială a Consiliului, timp de 2 zile lucrătoare, şi despre modul de
contestare a deciziei Colegiului de selecţie şi carieră a procurorilor.
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Potrivit dispozitivului Hotărârii nr.2-56/20 din 12.11.2020, Colegiul pentru
selecţia şi cariera a procurorilor A HOTĂRÂT:
- a aproba rezultatul final al evaluării candidatului la funcția de procuror în
procuratura teritorială în temeiul vechimii în muncă, Roman Coca, care a obţinut, în
baza mediei punctajului obținut de la Institutul Național al Justiției (54) și a punctajului
oferit de Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor (17,5), punctajul final – 71,5.
Subiectul 5: Evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Alexandru
Covalenco. Raportor – domnul Andrei Pascari.
În sală este invitat domnul Alexandru Covalenco, candidat la funcția de
procuror în procuratura teritorială, absolvent al Institutului Național al Justiției,
înscris în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista
candidaților la funcțiile vacante de procuror.
Candidatul Alexandru Covalenco nu a înaintat cereri de recuzare a membrilor
Colegiului.
A LUAT CUVÂNTUL: Domnul Igor Popa l-a informat pe Alexandru
Covalenco despre faptul că va fi evaluat în conformitate cu criteriile expuse în Fișa de
evaluare a candidatului la funcția de procuror, anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor şi procedura de selecţie şi carieră a
procurorilor.
În calitate de raportor, domnul Andrei Pascari a prezentat informaţia conţinută
în dosarul de concurs al candidatului Alexandru Covalenco.
Candidatul Alexandru Covalenco nu a avut obiecţii sau completări asupra
raportului.
În continuare candidatul a prezentat motivația pentru aplicarea la funcţia de
procuror în procuratura teritorială.
Ulterior titularul a fost testat la cunoaşterea limbii franceze de către doamna Olga
Duhlicher.
Urmare a audierii raportului prezentat de către membrul raportor, a analizei
documentelor conţinute în dosarul de concurs şi a prestaţiei domnului Alexandru
Covalenco la interviu, Preşedintele Colegiului a anunţat demararea procedurii de
deliberare.
Totodată, candidatul a fost informat despre publicarea rezultatelor finale pe
pagina web oficială a Consiliului, timp de 2 zile lucrătoare, şi despre modul de
contestare a deciziei Colegiului de selecţie şi carieră a procurorilor.
Potrivit dispozitivului Hotărârii nr.2-57/20 din 12.11.2020, Colegiul pentru
selecţia şi cariera a procurorilor A HOTĂRÂT:
- a aproba rezultatul final al evaluării candidatului la funcția de procuror în
procuratura teritorială, Alexandru Covalenco, care a obţinut, în baza mediei punctajului
obținut de la Institutul Național al Justiției (91) și a punctajului oferit de Colegiul pentru
selecţia şi cariera procurorilor (19,8), punctajul final – 110,8.
Subiectul 6: Evaluarea candidatei la funcția de procuror, doamnei Larisa David.
Raportor – domnul Serghei Cebotari.
În sală este invitată doamna Larisa David, candidat la funcția de procuror în
procuratura teritorială, absolventă a Institutului Național al Justiției, înscrisă în
Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista candidaților la
funcțiile vacante de procuror.
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Candidata Larisa David nu a înaintat cereri de recuzare a membrilor
Colegiului.
A LUAT CUVÂNTUL: Domnul Igor Popa a informat-o pe Larisa David despre
faptul că va fi evaluat în conformitate cu criteriile expuse în Fișa de evaluare a
candidatului la funcția de procuror, anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la Colegiul
pentru selecţia şi cariera procurorilor şi procedura de selecţie şi carieră a procurorilor.
În calitate de raportor, domnul Serghei Cebotari a prezentat informaţia conţinută
în dosarul de concurs al candidatei Larisa David.
Candidata Larisa David nu a avut obiecţii sau completări asupra raportului.
În continuare candidata a prezentat motivația pentru aplicarea la funcţia de
procuror în procuratura teritorială.
Ulterior titulara a fost testată la cunoașterea limbii engleze și franceze de către
doamna Olga Duhlicher.
Urmare a audierii raportului prezentat de către membrul raportor, a analizei
documentelor conţinute în dosarul de concurs şi a prestaţiei doamnei Larisa David la
interviu, Preşedintele Colegiului a anunţat demararea procedurii de deliberare.
Totodată, candidata a fost informată despre publicarea rezultatelor finale pe
pagina web oficială a Consiliului, timp de 2 zile lucrătoare, şi despre modul de
contestare a deciziei Colegiului de selecţie şi carieră a procurorilor.
Potrivit dispozitivului Hotărârii nr.2-58/20 din 12.11.2020, Colegiul pentru
selecţia şi cariera a procurorilor A HOTĂRÂT:
- a aproba rezultatul final al evaluării candidatei la funcția de procuror în
procuratura teritorială, Larisa David care a obţinut, în baza mediei punctajului obținut
de la Institutul Național al Justiției (85) și a punctajului oferit de Colegiul pentru
selecţia şi cariera procurorilor (18,5), punctajul final – 103,5.
Subiectul 7: Evaluarea candidatei la funcția de procuror, doamna Anișoara
Furtună. Raportor – domnul Corneliu Bratunov.
În sală este invitată doamna Anișoara Furtună, candidat la funcția de procuror
în procuratura teritorială, absolventă a Institutului Național al Justiției, înscrisă în
Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista candidaților la
funcțiile vacante de procuror.
Candidata Anișoara Furtună nu a înaintat cereri de recuzare a membrilor
Colegiului.
A LUAT CUVÂNTUL: Domnul Igor Popa a informat-o pe Anișoara Furtună
despre faptul că va fi evaluată în conformitate cu criteriile expuse în Fișa de evaluare
a candidatului la funcția de procuror, anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la Colegiul
pentru selecţia şi cariera procurorilor şi procedura de selecţie şi carieră a procurorilor.
În calitate de raportor, domnul Corneliu Bratunov a prezentat informaţia
conţinută în dosarul de concurs al candidatei Anișoara Furtună.
Candidata Anișoara Furtună nu a avut obiecţii sau completări asupra
raportului.
În continuare candidata a prezentat motivația pentru aplicarea la funcţia de
procuror în procuratura teritorială.
Ulterior titulara a fost testată la cunoașterea limbii engleze de către doamna Olga
Duhlicher.
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Urmare a audierii raportului prezentat de către membrul raportor, a analizei
documentelor conţinute în dosarul de concurs şi a prestaţiei doamnei Anișoara Furtună
la interviu, Preşedintele Colegiului a anunţat demararea procedurii de deliberare.
Totodată, candidata a fost informată despre publicarea rezultatelor finale pe
pagina web oficială a Consiliului, timp de 2 zile lucrătoare, şi despre modul de
contestare a deciziei Colegiului de selecţie şi carieră a procurorilor.
Potrivit dispozitivului Hotărârii nr.2-59/20 din 12.11.2020, Colegiul pentru
selecţia şi cariera a procurorilor A HOTĂRÂT:
- a aproba rezultatul final al evaluării candidatei la funcția de procuror în
procuratura teritorială, Anișoara Furtună, care a obţinut, în baza mediei punctajului
obținut de la Institutul Național al Justiției (94) și a punctajului oferit de Colegiul pentru
selecţia şi cariera procurorilor (26,5), punctajul final – 120,5.
Subiectul 8: Evaluarea candidatei la funcția de procuror, doamna Ana Gherman.
Raportor – domnul Igor Popa.
În sală este invitată doamna Ana Gherman, candidat la funcția de procuror în
procuratura teritorială, absolventă a Institutului Național al Justiției înscrisă în
Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista candidaților la
funcțiile vacante de procuror.
Candidata Ana Gherman nu a înaintat cereri de recuzare a membrilor
Colegiului.
A LUAT CUVÂNTUL: Domnul Igor Popa a informat-o pe Ana Gherman despre
faptul că va fi evaluată în conformitate cu criteriile expuse în Fișa de evaluare a
candidatului la funcția de procuror, anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la Colegiul
pentru selecţia şi cariera procurorilor şi procedura de selecţie şi carieră a procurorilor.
În calitate de raportor, domnul Igor Popa a prezentat informaţia conţinută în
dosarul de concurs al candidatei Ana Gherman.
Candidata Ana Gherman nu a avut obiecţii sau completări asupra raportului.
În continuare candidata a prezentat motivația pentru aplicarea la funcţia de
procuror în procuratura teritorială.
Ulterior titulara a fost testată la cunoașterea limbii franceze de către doamna
Olga Duhlicher.
Urmare a audierii raportului prezentat de către membrul raportor, a analizei
documentelor conţinute în dosarul de concurs şi a prestaţiei doamnei Ana Gherman la
interviu, Preşedintele Colegiului a anunţat demararea procedurii de deliberare.
Totodată, candidatul a fost informat despre publicarea rezultatelor finale pe
pagina web oficială a Consiliului, timp de 2 zile lucrătoare, şi despre modul de
contestare a deciziei Colegiului de selecţie şi carieră a procurorilor.
Potrivit dispozitivului Hotărârii nr.2-60/20 din 12.11.2020, Colegiul pentru
selecţia şi cariera a procurorilor A HOTĂRÂT:
- a aproba rezultatul final al evaluării candidatei la funcția de procuror în
procuratura teritorială, Ana Gherman care a obţinut, în baza mediei punctajului obținut
de la Institutul Național al Justiției (87) și a punctajului oferit de Colegiul pentru
selecţia şi cariera procurorilor (17,1), punctajul final – 104,1.
Subiectul 9: Evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Vadim
Gribincea. Raportor – doamna Aliona Chisari-Rurak.
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În sală este invitat domnul Vadim Gribincea, candidat la funcția de procuror în
procuratura teritorială, absolvent al Institutului Național al Justiției înscris în
Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista candidaților la
funcțiile vacante de procuror.
Candidatul Vadim Gribincea nu a înaintat cereri de recuzare a membrilor
Colegiului.
A LUAT CUVÂNTUL: Domnul Igor Popa l-a informat pe Vadim Gribincea
despre faptul că va fi evaluat în conformitate cu criteriile expuse în Fișa de evaluare a
candidatului la funcția de procuror, anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la Colegiul
pentru selecţia şi cariera procurorilor şi procedura de selecţie şi carieră a procurorilor.
În calitate de raportor, doamna Aliona Chisari-Rurak a prezentat informaţia
conţinută în dosarul de concurs al candidatului Vadim Gribincea.
Candidatul Vadim Gribincea nu a avut obiecţii sau completări asupra
raportului.
În continuare candidatul a prezentat motivația pentru aplicarea la funcţia de
procuror în procuratura teritorială.
Ulterior titularul a fost testat la cunoaşterea limbii engleze de către doamna Olga
Duhlicher.
Urmare a audierii raportului prezentat de către membrul raportor, a analizei
documentelor conţinute în dosarul de concurs şi a prestaţiei domnului Vadim Gribincea
la interviu, Preşedintele Colegiului a anunţat demararea procedurii de deliberare.
Totodată, candidatul a fost informat despre publicarea rezultatelor finale pe
pagina web oficială a Consiliului, timp de 2 zile lucrătoare, şi despre modul de
contestare a deciziei Colegiului de selecţie şi carieră a procurorilor.
Potrivit dispozitivului Hotărârii nr.2-61/20 din 12.11.2020, Colegiul pentru
selecţia şi cariera a procurorilor A HOTĂRÂT:
- a aproba rezultatul final al evaluării candidatului la funcția de procuror în
procuratura teritorială, Vadim Gribincea care a obţinut, în baza mediei punctajului
obținut de la Institutul Național al Justiției (91) și a punctajului oferit de Colegiul pentru
selecţia şi cariera procurorilor (17,7), punctajul final – 108,7.
Domnul Igor Popa a menționat faptul că doamna Aliona Chisari-Rurak,
membrul al Colegiului, a părăsit ședinta.
Președintele Colegiului, în prezența a 5 membri comunică despre existenţa
cvorumului şi continuarea ședinței.
Subiectul 10: Evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Vadim
Ilco. Raportor – domnul Serghei Cebotari.
În sală este invitat domnul Vadim Ilco, candidat la funcția de procuror în
procuratura teritorială, absolvent al Institutului Național al Justiției înscris în
Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista candidaților la
funcțiile vacante de procuror.
Candidatul Vadim Ilco nu a înaintat cereri de recuzare a membrilor Colegiului.
A LUAT CUVÂNTUL: Domnul Igor Popa l-a informat pe Vadim Ilco despre
faptul că va fi evaluat în conformitate cu criteriile expuse în Fișa de evaluare a
candidatului la funcția de procuror, anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la Colegiul
pentru selecţia şi cariera procurorilor şi procedura de selecţie şi carieră a procurorilor.
În calitate de raportor, domnul Serghei Cebotari a prezentat informaţia conţinută
în dosarul de concurs al candidatului Vadim Ilco.
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În continuare candidatul a prezentat motivația pentru aplicarea la funcţia de
procuror în procuratura teritorială.
Ulterior titularul a fost testat la cunoaşterea limbii franceze de către doamna Olga
Duhlicher.
Urmare a audierii raportului prezentat de către membrul raportor, a analizei
documentelor conţinute în dosarul de concurs şi a prestaţiei domnului Vadim Ilco la
interviu, Preşedintele Colegiului a anunţat demararea procedurii de deliberare.
Totodată, candidatul a fost informat despre publicarea rezultatelor finale pe
pagina web oficială a Consiliului, timp de 2 zile lucrătoare, şi despre modul de
contestare a deciziei Colegiului de selecţie şi carieră a procurorilor.
Potrivit dispozitivului Hotărârii nr.2-62/20 din 12.11.2020, Colegiul pentru
selecţia şi cariera a procurorilor A HOTĂRÂT:
- a aproba rezultatul final al evaluării candidatului la funcția de procuror în
procuratura teritorială, Vadim Ilco care a obţinut, în baza mediei punctajului obținut de
la Institutul Național al Justiției (89) și a punctajului oferit de Colegiul pentru selecţia
şi cariera procurorilor (25,4), punctajul final –114,4.
Subiectul 11: Evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului Vladimir
Levco. Raportor – domnul Andrei Pascari.
În sală este invitat domnul Vladimir Levco, candidat la funcția de procuror în
procuratura teritorială, absolvent al Institutului Național al Justiției înscris în
Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista candidaților la
funcțiile vacante de procuror.
Candidatul Vladimir Levco nu a înaintat cereri de recuzare a membrilor
Colegiului.
A LUAT CUVÂNTUL: Domnul Igor Popa l-a informat pe Vladimir Levco
despre faptul că va fi evaluat în conformitate cu criteriile expuse în Fișa de evaluare a
candidatului la funcția de procuror, anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la Colegiul
pentru selecţia şi cariera procurorilor şi procedura de selecţie şi carieră a procurorilor.
În calitate de raportor, domnul Andrei Pascari a prezentat informaţia conţinută
în dosarul de concurs al candidatului Vladimir Levco.
Candidatul Vladimir Levco nu a avut obiecţii sau completări asupra raportului.
În continuare candidatul a prezentat motivația pentru aplicarea la funcţia de
procuror în procuratura teritorială.
Ulterior titularul a fost testat la cunoaşterea limbii engleze de către doamna Olga
Duhlicher .
Urmare a audierii raportului prezentat de către membrul raportor, a analizei
documentelor conţinute în dosarul de concurs şi a prestaţiei domnului Vladimir Levco
la interviu, Preşedintele Colegiului a anunţat demararea procedurii de deliberare.
Totodată, candidatul a fost informat despre publicarea rezultatelor finale pe
pagina web oficială a Consiliului, timp de 2 zile lucrătoare, şi despre modul de
contestare a deciziei Colegiului de selecţie şi carieră a procurorilor.
Potrivit dispozitivului Hotărârii nr.2-63/20 din 12.11.2020, Colegiul pentru
selecţia şi cariera a procurorilor A HOTĂRÂT:
- a aproba rezultatul final al evaluării candidatului la funcția de procuror în
procuratura teritorială, Vladimir Levco, care a obţinut, în baza mediei punctajului
obținut de la Institutul Național al Justiției (88) și a punctajului oferit de Colegiul pentru
selecţia şi cariera procurorilor (23,1), punctajul final – 111,1.
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Subiectul 12: Evaluarea candidatului la funcția de procuror, domnului
Constantin Micleușanu. Raportor – domnul Marcel Dimitraș.
În sală este invitat domnul Constantin Micleușanu, candidat la funcția de
procuror în procuratura teritorială, absolvent al Institutului Național al Justiției
înscris în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista
candidaților la funcțiile vacante de procuror.
Candidatul Constantin Micleușanu nu a înaintat cereri de recuzare a membrilor
Colegiului.
A LUAT CUVÂNTUL: Domnul Igor Popa l-a informat pe Constantin
Micleușanu despre faptul că va fi evaluat în conformitate cu criteriile expuse în Fișa de
evaluare a candidatului la funcția de procuror, anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor şi procedura de selecţie şi carieră a
procurorilor.
În calitate de raportor, domnul Marcel Dimitraș a prezentat informaţia conţinută
în dosarul de concurs al candidatului Constantin Micleușanu.
Candidatul Constantin Micleușanu nu a avut obiecţii sau completări asupra
raportului.
În continuare candidatul a prezentat motivația pentru aplicarea la funcţia de
procuror în procuratura teritorială.
Ulterior titularul a fost testat la cunoașterea limbii franceze de către doamna Olga
Duhlicher.
Urmare a audierii raportului prezentat de către membrul raportor, a analizei
documentelor conţinute în dosarul de concurs şi a prestaţiei domnului Constantin
Micleușanu la interviu, Preşedintele Colegiului a anunţat demararea procedurii de
deliberare.
Totodată, candidatul a fost informat despre publicarea rezultatelor finale pe
pagina web oficială a Consiliului, timp de 2 zile lucrătoare, şi despre modul de
contestare a deciziei Colegiului de selecţie şi carieră a procurorilor.
Potrivit dispozitivului Hotărârii nr.2-64/20 din 12.11.2020, Colegiul pentru
selecţia şi cariera a procurorilor A HOTĂRÂT:
- a aproba rezultatul final al evaluării candidatului la funcția de procuror în
procuratura teritorială, Constantin Micleușanu care a obţinut, în baza mediei
punctajului obținut de la Institutul Național al Justiției (84) și a punctajului oferit de
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor (19,7), punctajul final – 103,7.
Preşedintele Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor a anunţat şedinţa
închisă.

Preşedintele Colegiului pentru
selecția și cariera procurorilor

semnat

Igor POPA

Secretar al şedinţei

semnat

Elena CLIMA
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