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Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 10.09.2020, ora 1000 

 

 

1. 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 nr.1, care constituie parte-integrantă a hotărârii emise), depuse până la data de 

10.09.2020, pentru susţinerea examenului în faţa Comisiei de absolvire a Institutului 

Naţional al Justiției, după cum urmează: 

- Slivciuc Nicu; Morari Anatoli; Ștefan Ion; Revco Evdochia; Rusnac Nina; Malic 

Ghenadie; Topor Oleg; Raducan Ruslan; Lozan Grigorii; Cundev Igor; Platon Liudmila; 

Bujag Dmitrii. 

 

- A respinge cererea domnului Dorin Sîrbu, candidat la funcția de procuror în temeiul 

vechimii în muncă, privind susținerea examenului de capacitate în cadrul Institutului 

Național al Justiției, deoarece nu întrunește condițiile stabilite de art.20 alin.(3) al Legii 

nr.3/2016 cu privire la Procuratură. 

 

 

2. Cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică. 

Soluția adoptată: 

- A aproba cumulul funcției de procuror cu activitățile de formator exercitate în anii de 

studii 2020 - 2021 la Institutul Național al Justiției, în cadrul programelor de formare 

inițială și continuă, conform tematicilor și orarelor seminarelor stabilite de această 

instituție, pentru următorii procurori: Mircea Roșioru, Ruslan Popov, Vladislav Guțan, 

Alexandru Nichita, Eduard Bulat, Ion Caracuian, Marcel Dimitraș, Veaceslav Soltan, 

Nicolae Zanevici, Mariana Gornea, Viorel Ciobanu, Iurie Lealin, Dumitru Obadă, 

Sergiu Russu, Igor Popa, Sergiu Bursacovschi, Diana Rotundu, Carolina Vidrașco-

Brînză, Maxim Gropa, Octavian Iachimovschi, Victor Muntean și Mariana Botezatu. 

 

- A aproba cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică, exercitată de 

procurorul – șef al Procuraturii raionului Basarabeasca, Nicolai Levandovski, în anul 

universitar 2020-2021 în cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat din Comrat. 

 

 

3. Examinarea demersului de modificare a structurii sistemului Procuraturii. 

Soluția adoptată: 

- A exprima acordul pentru modificarea structurii interne a Procuraturii, după cum 

urmează: 

1)  transferarea Secției relații publice și Secției secretariat, petiții și audiență ca 

subdiviziuni în subordinea Procurorului General; 

2) excluderea din organigrama Procuraturii Generale a subdiviziunii Aparatul 

Procuraturii Generale cu funcția publică de conducere de nivel superior – șef al 

Aparatului Procuraturii Generale. 
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4. Anunțarea concursurilor pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror. 

Soluția adoptată: 

- Se anunță concurs între candidații la funcția de procuror, înscriși la data de 

10.09.2020 în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, pentru 

următoarele funcții vacante: 

- procuror în Procuratura municipiului Chișinău (7 unități); 

- procuror în Procuratura raionului Basarabeasca (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Leova (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Ocnița (1 unitate).  

- A dispune Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor convocarea candidaților la 

funcția de procuror, în termen de până la data de 18.09.2020, în condițiile pct.pct.8.17-

8.19 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, în vederea formulării 

opțiunilor pentru funcțiile vacante anunțate la concurs în prezenta hotărâre. 

 

 

Suplimentar: Delegarea atribuțiilor președintelui Consiliului Superior al 

Procurorilor.  

Soluția adoptată:  

- A-l numi pe domnul Constantin Șușu, membru al Consiliului Superior al Procurorilor, 

pentru exercitarea atribuțiilor de Președinte al Consiliului Superior al Procurorilor în 

perioada aflării în concediul anual de odihnă al doamnei Angela Motuzoc. 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 

 


