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Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 15.10.2021, ora 1000 

 

1. Proba de interviu pentru candidații la funcția de membru în colegiile din 

subordinea Consiliului Superior al Procurorilor din rândul reprezentanților 

societății civile.   

Soluția adoptată:  

‒ A lua act de informația privind media punctajului final, acordat candidaților ce au 

aplicat la concursul pentru suplinirea funcției vacante de membru din rândul 

reprezentanților societății civile în colegiile din subordinea Consiliului Superior al 

Procurorilor, cu indicarea acestuia în ordine descrescătoare după cum urmează: 

Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor: 

1. Chisari – Rurak Aliona- 51,43 puncte; 

2. Beșliu Sergiu – 40,20 puncte; 

3. Berzoi Ruslan- 37,35 puncte. 

Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor: 

1. Beșliu Sergiu – 41,77 puncte; 

2. Berzoi Ruslan- 40,76 puncte; 

3. Jecev Ivan – 51,78 puncte; 

4. Pisarenco Constantin – 50,04 puncte; 

Colegiul de disciplină și etică: 

1. Beșliu Sergiu – 42,22 puncte; 

2. Bostan Ina – 42,89 puncte; 

3. Berzoi Ruslan – 40,76 puncte; 

4. Sorbala Mihail – 44,76 puncte; 

5. Televca Oleg – 50,51 puncte; 

6. Țurcan Pavel – 55,7 puncte; 

‒ A desemna în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, pentru un mandat de 

patru (4) ani, în calitate de membru titular pe doamna Chisari-Rurak Aliona și în 

calitate de membru supleant pe domnul Beșliu Sergiu. 

‒ A-i desemna în Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor, pentru un 

mandat de patru (4) ani,  în calitate de membri titulari pe domnul Jecev Ivan și pe 

domnul Pisarenco Constantin și în calitate de membri supleanți pe domnul Beșliu 

Sergiu și pe domnul Berzoi Ruslan. 

‒ A-i desemna în Colegiul de disciplină și etică, pentru un mandat de patru (4) ani,  

în calitate de membri titulari pe domnul Țurcan Pavel și pe domnul Televca Oleg și în 

calitate de membri supleanți pe domnul Sorbala Mihail și pe doamna Bostan Ina. 
 

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 Adrian Bordianu, procuror în 

Secția tehnologii informaționale și combaterea crimelor cibernetice din cadrul 

Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, conform tematicii 

și orarelor seminarelor stabilite de această instituție. 
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3. Contestațiile împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-26/2021 

din 15.06.2021. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

4. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-72/2021 

din 12.08.2021. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

5. Examinarea cererilor persoanelor care candidează la funcţia de procuror în    

temeiul vechimii în muncă. 

Soluția adoptată:  

- A remite materialele persoanelor care doresc să candideze la funcția de procuror 

în temeiul vechimii de muncă, care întrunesc condițiile prevăzute de lege (conform 

listei-anexă, parte-integrantă a hotărârii emise), depuse până la data de 15 octombrie 

2021, pentru susţinerea examenului în faţa Comisiei de absolvire a Institutului 

Naţional al Justiției: 

- Moraru Violina  

- Cojocaru Mariana  

- Pântea Serghei  

- Potîrniche Oleg  

- Balamatiuc Victoria  

- Borta Ecaterina 
 

6. Diverse.  

Soluția adoptată:  

‒ A expedia plângerile înaintate de către apărătorii Gafton Vasile și Sicinski 

Alexandr, în interesele învinuitului Stoianoglo Alexandr, Procuraturii Anticorupție, 

pentru examinarea acestora conform Codului de Procedură Penală. 
  
‒ A lua act de cererea doamnei Olesea Vîrlan, procuror în Procuratura raionului 

Ialoveni, cu privire la încetarea calității de membru al Comisiei de organizare a 

alegerilor. 

 

7. Asigurarea interimatului unor funcții de conducere.  

Soluția adoptată:  

‒ A exprima acordul asupra candidaturilor desemnate pentru asigurarea 

interimatului funcțiilor de conducere, după cum urmează: 

- Elena Cazacov – procuror-șef interimar al Procuraturii Anticorupție; 

- Ion Munteanu – adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii 

Anticorupție; 

- Sergiu Russu – procuror-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale; 

- Vladislav Bobrov – adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii pentru 

Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale; 

- Valentina Ciobanu – adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii 

municipiului Chișinău, șef adjunct al Oficiului reprezentare a învinuirii în instanțele 

de judecată.  
 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 


