
Colegiul pentru selecția și 

cariera procurorilor

Raport 

de activitate

pentru anul 2021



examinează dosarele candidaților la funcția de procuror,
actele prezentate de către candidați și cele referitoare la
candidați

examinează dosarele și actele prezentate de procurorii care
solicită promovarea într-o funcție superioară

organizează și desfășoară interviuri cu participanții la concurs

oferă punctaj participanților la concurs

adoptă hotărîri motivate cu privire la rezultatele concursului

are alte atribuții prevăzute de lege sau de regulamentele
aprobate de Consiliul Superior al Procurorilor



Componența CSCP:
Președinte:

▪ Igor POPA (prin Hotărârea Consiliului nr. 1-165/2021 din 28.12.2021, s-a constatat încetarea calității de membru al
Colegiului a domnului Igor Popa)

Membrii:

▪ Corneliu BRATUNOV

▪ Serghei CEBOTARI

▪ Marcel DIMITRAȘ

▪ Aurel BURLACU

▪ Alexandru MARIȚ

▪ Aliona CHISARI – RURAK

NB: prin efectele modificărilor introduse la art.83 alin.(6) din Legea nr.3/2016,

s-a extins de jure durata mandatului actualei componențe a Colegiului.

(desemnați prin Hotărârea Adunării Generale a Procurorilor nr.6 din 27.05.2016)

(desemnat prin Hotărârea CSP nr.12-178/17 din 19.12.2017)

(desemnat prin Hotărârea CSP nr.1-3/2021 din 21.01.2021)

(desemnat prin Hotărârea CSP nr.12-83/2018 din 24.05.2018)

(desemnat prin Hotărârea CSP nr.1-124/2021 din 15.10.2021)



Candidați evaluați în perioada de raport

21

20 bărbați 1  femeie

6

5 bărbați 1 femeie

3

3
2

procuror-șef Procuratura teritorială adjunct al procurorului-șef, Procuratura teritorială

procuror în Procuratura specializată (PA) procuror în Procuratura specializată (PCCOCS)

procuror-șef în cadrul Procuraturii Generale

35 candidați 

evaluați



1

1

2

4

1

11

1 8

7

13

6

12

7

21

8
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6

8 54

20

22

16

30

32

procuror - șef în PG procuror în PG

procuror - șef procuratura specializată procuror adjunct procuratura specializată

procuror în procuratura specializată procuror - șef procuratura teritorială

procuror adjunct procuratura teritorială procuror procuratura teritorială

absolvenți INJ candidați - vechime în muncă



asigurarea procedurilor de selecție
obiective, bazate pe meritocrație,
ținându-se cont de pregătirea
profesională și capacitățile candidaților;

desfășurarea în termeni proximi a
procedurilor de selecție;

Prioritățile Colegiului pentru anul 2022, continuă a fi:


