
1 

 

Ordinea de zi - soluționată 

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 10.02.2022, ora 1000 

 

1. Examinarea demersului de modificare a structurii Procuraturii. 

Soluția adoptată:  

‒ A exprima acordul pentru modificarea structurii Procuraturii Generale, 

procuraturilor specializate și procuraturilor teritoriale, potrivit anexei, parte-

integrantă a prezentei hotărârii. 

‒ A transmite prezenta hotărâre Procurorului General interimar, pentru emiterea 

actelor și organizarea procedurilor administrative corespunzătoare cu respectarea 

garanțiilor ce decurg din reglementările normative privind managementul resurselor 

umane. 

Vor fi formulate două opinii separate (Angela Motuzoc și Inga Furtună). 

 

2. Demersul Procurorului General interimar privind raporturile juridice de 

muncă ale domnului Ruslan Popov. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

3. Demersul de suspendare din funcție a procurorului Vladislav Căruceru. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

4. Contestația înaintată de către doamna Nadejda Murzacoi împotriva hotărârii 

Colegiului de disciplină și etică nr.3-102/2021 din 10.12.2021. 

Soluția adoptată:  

‒ A respinge contestația doamnei Nadejda Murzacoi împotriva hotărârii Colegiului 

de disciplină şi etică nr.3-102/21 din 10.12.2021 și a menține hotărârea Colegiului de 

disciplină și etică.   

 

5. Contestația înaintată de către doamna Nadejda Murzacoi împotriva hotărârii 

Colegiului de disciplină și etică nr.3-103/2021 din 10.12.2021. 

Soluția adoptată:  

1. A respinge contestația doamnei Nadejda Murzacoi împotriva hotărârii Colegiului 

de disciplină şi etică nr.3-103/21 din 10.12.2021 și a menține hotărârea Colegiului de 

disciplină și etică.   

 
6. Adresarea doamnei Nadejda Murzacoi privind dezacordul cu emiterea unor 

acte administrative.  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

7. Adresările doamnei Lilia Vasilevici.  

Soluția adoptată:  

‒ A respinge ca inadmisibilă adresarea doamnei Lilia Vasilevici. 

 

8. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-61/2020 

din 26.11.2021 (procuror O.Iachimovschi). 

Soluția adoptată: amânată examinarea 
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9. Contestația depusă de SRL ,,AgroVitaComerț”, Casa de Comerț ,,Vita” SRL, 

SRL ,,Utilajcom”, SRL ,,ViriumGrup”, în calitate de creditori ai ÎM ,,Dionysos – 

Mereni”, împotriva Hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-73/19 din 

18.10.2019 (procuror A.Gaina). 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 
10. Aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

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

Soluția adoptată:  

11.1. Se anunță concurs prin transfer între procurorii ce se vor înscrie până la data 

de 10.03.2022, inclusiv, în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, 

Lista procurorilor care solicită transferul sau promovarea, pentru suplinirea 

următoarelor funcții vacante: 

- procuror în Procuratura mun. Chișinău (5 funcții); 

- procuror în Procuratura de circumscripție Cahul (1 funcție); 

- procuror în Procuratura raionului Anenii Noi (1 funcție); 

- procuror în Procuratura raionului Strășeni (2 funcții). 

-  A dispune Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor publicarea informației cu 

privire la concursul prin transfer între procurori pe pagina web oficială a Consiliului 

Superior al Procurorilor, www.csp.md, directoriile Concursul pentru funcția de 

procuror și Anunțuri. 

 

11.2. Se anunță concurs între candidații la funcția de procuror din rândul absolvenților 

Institutului Național al Justiției, înscriși la data de 10.02.2022 în Registrul 

candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista candidaților la funcțiile 

vacante de procuror, pentru următoarele funcții vacante: 

  - procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-Lunga (1  funcție); 

- procuror în Procuratura municipiul Bălți (2  funcții);  

- procuror în Procuratura raionului Basarabeasca (1  funcție);  

- procuror în Procuratura raionului Criuleni (1  funcție);  

- procuror în Procuratura raionului Drochia (1  funcție); 

- procuror în Procuratura raionului Fălești (1  funcție); 

- procuror în Procuratura raionului Glodeni  (1  funcție); 

- procuror în Procuratura raionului Leova  (1  funcție); 

          - procuror în Procuratura raionului Ocnița  (1  funcție); 

- procuror în Procuratura raionului Rezina  (1  funcție); 

- procuror în Procuratura raionului Rîșcani  (1  funcție); 

          - procuror în Procuratura raionului Strășeni  (1  funcție); 

          - procuror în Procuratura raionului Taraclia  (2 funcții); 

          - procuror în Procuratura raionului Ungheni  (1  funcție). 

‒ A dispune Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor publicarea informației 

cu privire la concursul inițiat pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor, www.csp.md, directoriile Concursul pentru funcția de procuror și 
Anunțuri. 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 
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Membrii Consiliului Superior al Procurorilor prezenţi în ședință:   

1. Angela MOTUZOC – Preşedinte al Consiliului Superior al  Procurorilor 

2. Inga FURTUNĂ – Procuror detașat 

3. Andrei ROȘCA – Procuror detașat 

4. Constantin ȘUȘU – Procuror detașat 

5. Eduard VARZAR – Procuror detașat 

6. Sergiu LITVINENCO – Ministru al Justiției (prezent la subiectele 1,2,4) 

7 Svetlana BALMUȘ – Membrul ales din rândul societății civile de către Președintele Republicii 

Moldova  

8.Lilia POTÎNG – Membrul ales din rândul societății civile de către Guvern 

9.Dorel MUSTEAȚĂ – Președinte interimar al CSM (prezent la subiectele 1,2) 

10.Andrei Cebotari – membru desemnat de Parlamentul RM 

11.Ceslav Panico – Avocat al Poporului 

 


