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Ordinea de zi - soluționată 

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

din 17.06.2022, ora 0900 

 

 

1. Desemnarea candidaților la funcțiile vacante de procuror anunțate la concurs 

prin Hotărârea nr.1-62/2022 din 24.03.2022. 

Soluția adoptată:  

‒ A-l desemna învingător al concursului, anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-42/2022 din 18.02.2022, pentru suplinirea funcției 

vacante de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef al 

Oficiului Buiucani, pe domnul Vladislav Guțan, procuror adjunct-interimar al 

procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef-interimar al Oficiului 

Buiucani. 

‒ A propune Procurorului General numirea domnului Vladislav Guțan în funcția 

de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef al Oficiului 

Buiucani, pentru un mandat de 5 ani. 

 

‒ A declara încheiat prin nerealizare concursul pentru funcția de adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef-adjunct al Oficiului 

Buiucani, anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-42/2022 

din 18.02.2022. 

 

‒ A declara încheiat prin nerealizare concursul pentru funcția de adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef-adjunct al Oficiului 

Botanica, anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-42/2022 

din 18.02.2022. 

 

‒ A-l desemna învingător al concursului, anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-42/2022 din 18.02.2022, pentru suplinirea funcției 

vacante de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef-

adjunct al Oficiului Centru, pe domnul Veaceslav Toderiță, adjunct-interimar al 

procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef-adjunct interimar al 

Oficiului Centru. 

‒ A propune Procurorului General numirea domnului Veaceslav Toderiță în funcția 

de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef-adjunct al 

Oficiului Centru, pentru un mandat de 5 ani. 

 

‒ A declara încheiat prin nerealizare concursul pentru funcția de procuror-șef al 

Procuraturii municipiului Bender, anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Procurorilor nr.1-42/2022 din 18.02.2022. 

 

‒ A declara încheiat prin nerealizare concursul pentru funcția de procuror-șef al 

Procuraturii raionului Anenii Noi, anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Procurorilor nr.1-42/2022 din 18.02.2022. 
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‒ A declara încheiat prin nerealizare concursul pentru funcția de procuror-șef al 

Procuraturii raionului Călărași, anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Procurorilor nr.1-42/2022 din 18.02.2022. 

 

‒ A-l desemna învingător al concursului, anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-42/2022 din 18.02.2022, pentru suplinirea funcției 

vacante de procuror-șef al Procuraturii raionului Sîngerei, pe domnul Ion Roșca, 

procuror-șef interimar al Procuraturii acestui raion. 

‒ A propune Procurorului General numirea domnului Ion Roșca în funcția de 

procuror-șef al Procuraturii raionului Sîngerei, pentru un mandat de 5 ani. 

 

‒ A declara încheiat prin nerealizare concursul pentru funcția de adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-Lunga, anunțat prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-42/2022 din 18.02.2022. 

 

‒ A o desemna învingătoare a concursului, anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-42/2022 din 18.02.2022, pentru suplinirea funcției 

vacante de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Anenii Noi, pe 

doamna Elena Roșior, procuror în Procuratura raionului Anenii Noi. 

‒ A propune Procurorului General numirea doamnei Elena Roșior, în funcția de 

adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Anenii Noi, pentru un mandat de 

5 ani. 

 

‒ A declara încheiat prin nerealizare concursul pentru funcția de adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii raionului Barasabeasca, anunțat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-42/2022 din 18.02.2022. 

 

‒ A-l desemna învingător al concursului, anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-42/2022 din 18.02.2022, pentru suplinirea funcției 

vacante de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Briceni, pe domnul 

Victor Comerzan, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Dondușeni. 

‒ A propune Procurorului General numirea domnului Victor Comerzan în funcția de 

adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Briceni, pentru un mandat de 5 

ani. 

 

‒ A declara încheiat prin nerealizare concursul pentru funcția de adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii raionului Hîncești, anunțat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-42/2022 din 18.02.2022. 

 

‒ A-l desemna învingător al concursului, anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-42/2022 din 18.02.2022, pentru suplinirea funcției 

vacante de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Rezina, pe domnul 

Anatolie Maliuta, adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii raionului 

Rezina. 

‒ A propune Procurorului General numirea domnului Anatolie Maliuta în funcția 

de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Rezina, pentru un mandat de 

5 ani. 
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‒ A declara încheiat prin nerealizare concursul pentru funcția de adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii raionului Ungheni, anunțat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-42/2022 din 18.02.2022. 

 

‒ A o desemna învingătoare a concursului, anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-42/2022 din 18.02.2022, pentru suplinirea funcției 

vacante de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Telenești, pe doamna 

Lilia Calugher, adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii raionului 

Telenești. 

‒ A propune Procurorului General numirea doamnei Lilia Calugher  în funcția de 

adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Telenești, pentru un mandat de 5 

ani. 

 

‒ A declara încheiat prin nerealizare concursul pentru funcția de adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii raionului Sîngerei, anunțat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-42/2022 din 18.02.2022. 

 

- Concursurile declarate încheiate prin nerealizare la funcţiile anunțate prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-42/2022 din 18.02.2022:  

-adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef adjunct al 

Oficiului reprezentare a învinuirii în instanța de judecată, 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef-adjunct al 

Oficiului Ciocana, 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, Oficiul Principal,  

-adjunct al procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, Oficiul Comrat,  

-adjunct al procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, Oficiul Vulcănești, 

-adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Cahul, 

-adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Cantemir,  

-adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Călărași,  

-adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni,  

-adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Taraclia, 

 

vor fi anunțate la următoarele concursuri. 

 

 

2. Anunțarea concursurilor pentru funcția de procuror (subiect suplimentar 

introdus). 

Soluția adoptată:  

 

- A anunța concursuri între procurorii ce se vor înscrie până la data de 01.08.2022, 

inclusiv, în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante,  Lista 

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

procurorului-şef, pentru suplinirea mai multor funcții vacante de procurori 

conducători (vezi aici). 

 

- A anunța concursuri între procurorii ce se vor înscrie până la data de 01.08.2022, 

inclusiv, în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista 

procurorilor care solicită transferul sau promovarea, sublistele după cum urmează: 

https://www.csp.md/sites/default/files/inline-files/Anun%C8%9B%20-%20concurs%20concucatori_1.pdf
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I. Procurori care solicită numirea în funcția de procuror în procuratura 

specializată, pentru suplinirea următoarelor funcții vacante: 

- procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și 

Cauze Speciale (5 funcții); 

- procuror în Procuratura Anticorupție (5 funcții). 

 

II. Procurori care solicită transferul, pentru suplinirea următoarelor funcții 

vacante: 

- procuror în Procuratura municipiul Chișinău (2 funcții); 

 

- A anunța concursuri între candidații la funcția de procuror din rândul candidaților 

la funcția de procuror, cu 10 ani vechime de muncă, înscriși la data de 17.06.2022 în 

Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista candidaților la 

funcțiile vacante de procuror, secțiunea a III-a,  pentru următoarele funcții vacante: 

  - procuror în Procuratura municipiului Bălți (1 funcție); 

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

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

 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 

 
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor prezenți în ședință:   

1. Angela MOTUZOC – Președinte al Consiliului Superior al  Procurorilor 

2. Inga FURTUNĂ – Procuror detașat 

3. Andrei ROȘCA – Procuror detașat (a fost prezent la subiectul 1) 

4. Constantin ȘUȘU – Procuror detașat 

5. Eduard VARZAR – Procuror detașat 

6. Svetlana BALMUȘ – Membrul ales din rândul societății civile de către Președintele RM 

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

8.Dorel MUSTEAȚĂ – Președinte interimar al CSM (a fost prezent la subiectul 1) 

9.Andrei CEBOTARI – Membru ales din rândul societății civile de către Parlamentul RM 

10.Sergiu LITVINENCO – Ministrul Justiției 

 


