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PROCESUL-VERBAL  nr.1 

al şedinţei Colegiului pentru selecţia şi cariera procurorilor 

din 2 februarie 2021  

Total membri ai Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor – 7  

Au participat la ședință – 6 

Prezenți: 

Președintele Colegiului pentru selecţia şi cariera procurorilor  

1. Igor POPA – Procuror, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului 

Chișinău, șef al Oficiului Ciocana   

 

Membrii Colegiului pentru selecţia şi cariera procurorilor:   

2. Corneliu BRATUNOV – Procuror, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii 

municipiului Chișinău, șef al Oficiului Rîșcani  

3. Marcel DIMITRAȘ  – Procuror-şef al Secției reprezentare în proceduri non-penale 

și implementare CEDO  

4. Serghei CEBOTARI – procuror-şef al Procuraturii raionului Soroca  

5. Aurel BURLACU – Procuror-șef al Procuraturii raionului Anenii Noi  

6. Aliona Chisari – RURAK – doctor în drept, lector superior universitar  

Absenți: 

7. Alexandru MARIȚ – conferenţiar universitar, Departamentul Drept, Academia 

de Studii Economice din Moldova 

 

A prezidat şedinţa: domnul Igor Popa, Preşedinte al Colegiului pentru selecţia şi 

cariera procurorilor. 

Secretar al şedinţei: doamna Elena Clima, specialist principal al Secției 

contencios din cadrul Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor. 

Preşedintele Colegiului deschide şedinţa și menţionează, cu titlu de informare, 

că ședința este organizată în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la 

Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor şi procedura de selecţie şi carieră a 

procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-

14/17 din 23.02.2017.  

În prezența a 6 membri ai Colegiului se comunică despre existenţa cvorumului 

şi se declară şedinţa deliberativă. Potrivit pct.4.6 din Regulament, şedinţa colegiului 

este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 5 membri. 

În egală măsură, domnul Igor Popa menţionează că şedința Colegiului va fi 

înregistrată  prin mijloace  audio. Conform pct. 4.19  din Regulament, înregistrarea 

şedinţei urmează a fi păstrată cel puțin 5 ani de către Consiliu. Totodată, secretarul 

ședinței va întocmi şi un proces-verbal, care va fi plasat pe pagina web oficială. 
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Ulterior, domnul  Igor Popa anunţă ordinea de zi a şedinţei, plasată pe pagina 

web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor, rubrica „Colegiul pentru selecţia 

şi cariera procurorilor”, „Şedinţe”, potrivit pct. 4.7 din Regulament.  

 

ORDINEA DE ZI: 
 

1. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror-șef al Procuraturii 

raionului Basarabeasca, domnului Nicolai Levandovski 

Raportor – domnul Serghei Cebotari 

 

2. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror-șef al Procuraturii 

municipiului Bălți, domnului Ion Covalciuc 

Raportor – domnul Igor Popa 

 

3. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de adjunct al procurorului-șef 

al Procuraturii municipiului Bălți, doamnei Natalia Volontir 

Raportor – doamna Aliona Chisari-Rurak 

 

4. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror-șef al Procuraturii 

raionului Căușeni, domnului Valeriu Cîrlan 

Raportor – domnul Aurel Burlacu 

 

5. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror-șef al Procuraturii 

raionului Căușeni, domnului Sergiu Mocanu 

Raportor – domnul Marcel Dimitraș 

 

6. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror-șef al Procuraturii 

raionului Căușeni, domnului Alexandru Sorocean 

Raportor – domnul Corneliu Bratunov 

 

7. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror-șef al Procuraturii 

municipiului Chișinău, domnului Oleg Afanasii 

Raportor – doamna Aliona Chisari-Rurak 

 

8. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror-șef al Procuraturii 

raionului Cimișlia, domnului Ruslan Caraivan 

Raportor – domnul Serghei Cebotari 

  

9. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror-șef al Procuraturii 

raionului Cimișlia, domnului Valeriu Cîrlan 

Raportor – domnul Aurel Burlacu 

 

10. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror-șef al Procuraturii 

raionului Rezina, domnului Nicolae Burduja 

Raportor – domnul Igor Popa 

 

11. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror-șef al Procuraturii 

raionului Strășeni, domnului Aurelian Buzdugan 
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Raportor – domnul Corneliu Bratunov 

 

12. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror-șef al Procuraturii 

raionului Strășeni, domnului Anatolie Gîrbu 

Raportor – domnul Serghei Cebotari 

 

13. Cu privire la evaluarea candidatului la funcția de procuror-șef al Procuraturii 

raionului Strășeni, domnului Ruslan Lupașcu 

Raportor – domnul Marcel Dimitraș 

 

Domnul Igor Popa a anunțat despre cererea  domnului Aurelian Buzdugan, prin 

care titularul a anunțat despre retragerea din concursul pentru ocuparea funcției de 

procuror-șef în Procuratura raionului Strășeni și propune excluderea subiectului 

referitor la evaluarea acestuia din ordinea de zi a ședinței. 

Totodată, Președintele Colegiului a menționat despre cererile de amânare 

depuse de către Valeriu Cîrlan, candidat la funcțiile de procuror-șef al Procuraturii 

raionului Căușeni și procuror-șef al Procuraturii raionului Cimișlia. 

Cu referire la evaluarea domnului Valeriu Cîrlan se reține că acesta urmează 

să fie evaluat în cadrul ședinței din 10.02.2021, astfel propunându-se amânarea 

subiectului în care acesta este vizat pentru ședința ulterioară. 

Obiecții sau alte propuneri referitor la agenda ședinței nu au parvenit. 

Având în vedere cele comunicate, Președintele Colegiului a propus aprobarea 

ordinii de zi a ședinței cu excluderea subiectelor de referință.  

Cu votul unanim al membrilor Colegiului prezenți, ordinea de zi a ședinței din 

02.02.2021 cu modificările de rigoare a fost aprobată. 

În context, domnul Igor Popa a întrebat membrii Colegiului dacă intenționează 

să prezinte cereri de abținere. Cereri de abţinere de la procedura de evaluare nu au 

fost înaintate. 

A LUAT CUVÂNTUL: Domnul Igor Popa, care a comunicat că potrivit 

dispozitivului Hotărârii nr.1-5/2021 din 21.01.2021, Consiliul Superior al Procurorilor 

a transmis Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor materialele în privința a 13 

candidați la funcțiile de procuror-șef și adjunct al procurorului-șef a procuraturilor 

teritoriale, înscrişi în prealabil în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor 

vacante de procuror, pentru organizarea procedurii de selecţie. 

La solicitarea domnului Igor Popa, candidații au fost invitați în sală. 

Preşedintele Colegiului a prezentat modalitatea desfășurării procedurii de 

evaluare a procurorilor, prevăzută de Regulamentul cu privire la Colegiul pentru 

selecţia şi cariera procurorilor şi procedura de selecţie şi carieră a procurorilor. 

Potrivit Regulamentului menționat, la interviu este obligatorie participarea 

candidatului. În cazul neprezentării nemotivate a candidatului în fața Colegiului sau al 

refuzului acestuia de a fi evaluat, candidatul este exclus din Registru, iar reînscrierea 

acestuia în Registru poate avea loc doar potrivit procedurii generale. 

Conform pct. 4.15 din Regulament, membrul Colegiului nu poate participa la 

evaluarea procurorului sau examinarea unui subiect din agendă dacă există 

circumstanțe care exclud participarea sa sau ar trezi îndoieli privind obiectivitatea sa. 

În cazul în care există astfel de circumstanțe, membrul respectiv al Colegiului este 

obligat să facă o declarație de abţinere. 
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Domnul Igor Popa a comunicat că, potrivit pct.4.18 din Regulament, examinarea 

subiectului de pe agendă începe cu prezentarea raportului de către membrul raportor 

și, după caz, ascultarea altor persoane invitate sau prezente la şedinţă. Ulterior, sunt 

audiate pozițiile celorlalți membri ai Colegiului. După aceasta se va anunța 

completarea fișelor de evaluare sau, după caz, începerea votării. 

Potrivit pct.6.1 din Regulament, procedura de selecție a candidaților pentru 

funcţia de procuror, se face potrivit unor criterii obiective, bazate pe merit, ţinându-se 

cont de pregătirea profesională, integritatea şi capacitățile acestora. Deci, la punctarea  

candidatului, Colegiul va lua în considerare următoarele criterii:  

• relevanța experienței anterioare pentru funcția la care candidează; 

• motivația candidatului și prestația la interviu în fața Colegiului; 

• activitatea didactică şi cea științifică; 

• implicarea candidatului în activități în domenii relevante pentru Procuratură; 

• cunoașterea limbilor străine (engleza, franceza, germana, rusa); 

• respectarea regulilor de etică profesională în cadrul procuraturii 

Conform pct.7.2 din Regulament, Colegiul evaluează suplimentar candidaţii la 

funcţia de procuror-șef inclusiv asupra conceptului referitor la exercitarea atribuţiilor 

de conducere și asupra abilităților necesare pentru exercitarea atribuţiilor funcției 

pentru care candidează.  

Preşedintele Colegiului a menționat că potrivit pct.7.6 abilitățile profesionale ale 

candidaţilor la funcţia de procuror-șef vor fi evaluate în cadrul interviului prin 

intermediul unor testări ( 1 – în domeniul managementului, 1 - potrivit domeniului de 

competență profesională). Pentru desfăşurarea interviului, membrii au elaborat mai 

multe variante de teste confidențiale. Candidatul își va alege testele prin tragere la sorți 

și timp de cel mult 10 minute se va pregăti. Răspunsul va fi prezentat oral, în cadrul 

interviului. 

După finisarea interviului, fiecare membru al Colegiului, participant la interviu, 

va completa fișa de evaluare a candidatului. Fiecare indicator cuprins în fișa de 

evaluare se notează conform punctajului menționat în fișa anexă nr.4. 

Fișa de evaluare completată va fi transmisă de către fiecare membru al 

Colegiului secretarului şedinţei. Rezultatul evaluării îl va reprezenta media punctajului 

oferit de către toți membrii Colegiului care participă la evaluarea candidatului. Media 

va fi calculată de către secretarul ședinței Colegiului. Punctajul acordat pentru fiecare 

indicator va fi sumat şi rotunjit până la zecimi. Totodată, punctajul oferit nu poate 

depăși limitele prevăzute în fișa de evaluare. 

După obținerea punctajului în baza fișei de evaluare, Colegiul adaugă la acesta 

punctajul candidatului obținut în baza notei de la Institutul Național al Justiției sau, 

după caz, punctajul oferit de către Colegiul pentru evaluarea performanțelor 

procurorilor. Atât punctajul obținut în baza fișei de evaluare, cât și punctajul final sunt 

menționate în hotărârea Colegiului. 

Rezultatul final al evaluării va fi publicat pe pagina web oficială a Consiliului, 

timp de 2 zile lucrătoare şi aprobat prin hotărâre. 

 

S-A EXAMINAT: 

Subiectul 1: evaluarea domnului Nicolai Levandovski, candidat la funcția de 

procuror-șef al Procuraturii raionului Basarabeasca. Raportor – domnul Serghei 

Cebotari. 
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În sală este invitat domnul Nicolai Levandovski, candidat la funcția de procuror-

șef al Procuraturii raionului Basarbeasca, înscris în Registrul candidaţilor pentru 

suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care solicită numirea în funcţia de 

procuror-şef sau de adjunct al procurorului-şef. 

Candidatul Nicolai Levandovski nu a înaintat cereri de recuzare a membrilor 

Colegiului. 

A LUAT CUVÂNTUL: Domnul Igor Popa, care l-a informat pe Nicolai 

Levandovski despre faptul că va fi evaluat în conformitate cu Criteriile expuse în Fișa 

de evaluare a candidatului la funcția de procuror-șef și adjunct al procurorului-șef, 

anexa nr.4 la Regulamentul cu privire la Colegiul pentru selecția şi cariera procurorilor 

şi procedura de selecţie şi carieră a procurorilor. 

În calitate de raportor, domnul Serghei Cebotari a prezentat informaţia conținută 

în dosarul de concurs al candidatului Nicolai Levandovski. 

Candidatul Nicolai Levandovski nu a avut obiecții sau completări asupra 

raportului. 

În continuare abilitățile profesionale ale candidatului la funcţia de procuror 

conducător au fost evaluate prin intermediul testărilor. După extragerea testelor ( 2 

spețe: 1 – în domeniul managementului, 1 – potrivit domeniului de competență 

profesională), candidatului i-au fost oferite 10 minute pentru pregătire. 

Răspunsul la ambele spețe a fost prezentat oral, în cadrul interviului. În 

continuare domnul Nicolae Levandovski a prezentat conceptul și motivația pentru 

aplicarea la funcţia de procuror-șef al Procuraturii raionului Basarabeasca şi a răspuns 

la întrebările formulate de membrii Colegiului, care au vizat relevanța experienței 

anterioare pentru funcţia la care candidează, activitatea didactică şi cea științifică 

realizată, implicarea în activităţi în domenii relevante pentru Procuratură. 

Urmare a audierii raportului prezentat de către membrul raportor, a analizei 

documentelor conținute în dosarul de concurs şi a prestației domnului Nicolae 

Levandovski la interviu, Preşedintele Colegiului a anunţat demararea procedurii de 

deliberare. 

Totodată, candidatul a fost informat despre publicarea rezultatelor finale pe 

pagina web oficială a Consiliului, timp de 2 zile lucrătoare şi despre modul de 

contestare a deciziei Colegiului pentru selecția şi cariera procurorilor. 

Potrivit dispozitivului Hotărârii nr.2-1/2021 din 02.02.2021, Colegiul pentru 

selecția şi cariera a procurorilor A HOTĂRÂT:  

– a aproba rezultatul final al evaluării candidatului la funcția de procuror-șef al 

Procuraturii raionului Basarabeasca, Nicolae Levandovski, care a obţinut, în baza 

mediei punctajului oferit de Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor (86,66) 

și a punctajului oferit de Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor (59,1), 

punctajul final – 145,76. 

 

Subiectul 2: evaluarea domnului Ion Covalciuc, candidat la funcția de procuror-

șef al Procuraturii municipiului Bălți. Raportor – domnul Igor Popa. 

În sală este invitat domnul Ion Covalciuc, candidat la funcția de procuror-șef al 

Procuraturii municipiului Bălți, înscris în Registrul candidaţilor pentru suplinirea 

funcţiilor vacante, Lista procurorilor care solicită numirea în funcţia de procuror-şef 

sau de adjunct al procurorului-şef. 

Candidatul Ion Covalciuc nu a înaintat cereri de recuzare a membrilor 

Colegiului. 
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A LUAT CUVÂNTUL: Domnul Igor Popa l-a informat pe Ion Covalciuc despre 

faptul că va fi evaluat în conformitate cu Criteriile expuse în Fișa de evaluare a 

candidatului la funcția de procuror-șef și adjunct al procurorului-șef, anexa nr.4 la 

Regulamentul cu privire la Colegiul pentru selecția şi cariera procurorilor şi procedura 

de selecţie şi carieră a procurorilor. 

În calitate de raportor, domnul Igor Popa a prezentat informaţia conținută în 

dosarul de concurs al candidatului Ion Covalciuc. 

Candidatul Ion Covalciuc nu a avut obiecții sau completări asupra raportului. 

În continuare abilitățile profesionale ale candidatului la funcţia de procuror 

conducător au fost evaluate prin intermediul testărilor. După extragerea testelor ( 2 

spețe: 1 – în domeniul managementului, 1 – potrivit domeniului de competență 

profesională), candidatului i-au fost oferite 10 minute pentru pregătire. 

Răspunsul la ambele spețe a fost prezentat oral, în cadrul interviului. În 

continuare domnul Ion Covalciuc a prezentat conceptul și motivația pentru aplicarea la 

funcţia de procuror-șef al Procuraturii municipiului Bălți şi a răspuns la întrebările 

formulate de membrii Colegiului, care au vizat relevanța experienței anterioare pentru 

funcţia la care candidează, activitatea didactică şi cea științifică realizată, implicarea în 

activităţi în domenii relevante pentru Procuratură. 

Urmare a audierii raportului prezentat de către membrul raportor, a analizei 

documentelor conținute în dosarul de concurs şi a prestației domnului Ion Covalciuc la 

interviu, Preşedintele Colegiului a anunţat demararea procedurii de deliberare. 

Totodată, candidatul a fost informat despre publicarea rezultatelor finale pe 

pagina web oficială a Consiliului, timp de 2 zile lucrătoare şi despre modul de 

contestare a deciziei Colegiului pentru selecția şi cariera procurorilor. 

Potrivit dispozitivului Hotărârii nr.2-2/2021 din 02.02.2021, Colegiul pentru 

selecția şi cariera a procurorilor A HOTĂRÂT:  

– a aproba rezultatul final al evaluării candidatului la funcția de procuror-șef al 

Procuraturii municipiului Bălți, Ion Covalciuc, care a obţinut, în baza mediei 

punctajului oferit de Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor (89) și a 

punctajului oferit de Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor (63,9), punctajul 

final – 152,9. 

 

Subiectul 3: evaluarea doamnei Natalia Volontir, candidat la funcția de adjunct 

al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Bălți. Raportor – doamna Aliona 

Chisari-Rurak. 

În sală este invitată doamna Natalia Volontir, candidat la funcția de adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii municipiului Bălți, înscrisă în Registrul candidaţilor 

pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care solicită numirea în funcţia 

de procuror-şef sau de adjunct al procurorului-şef. 

Candidata Natalia Volontir nu a înaintat cereri de recuzare a membrilor 

Colegiului. 

A LUAT CUVÂNTUL: Domnul Igor Popa a informat-o pe Natalia Volontir 

despre faptul că va fi evaluată în conformitate cu Criteriile expuse în Fișa de evaluare 

a candidatului la funcția de procuror-șef și adjunct al procurorului-șef, anexa nr.4 la 

Regulamentul cu privire la Colegiul pentru selecția şi cariera procurorilor şi procedura 

de selecţie şi carieră a procurorilor. 

În calitate de raportor, doamna Aliona Chisari-Rurak a prezentat informaţia 

conținută în dosarul de concurs al candidatei Natalia Volontir. 
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Candidata Natalia Volontir nu a avut obiecții sau completări asupra raportului. 

În continuare abilitățile profesionale ale candidatului la funcţia de procuror 

conducător au fost evaluate prin intermediul testărilor. După extragerea testelor ( 2 

spețe: 1 – în domeniul managementului, 1 – potrivit domeniului de competență 

profesională), candidatului i-au fost oferite 10 minute pentru pregătire. 

Răspunsul la ambele spețe a fost prezentat oral, în cadrul interviului. În 

continuare doamna Natalia Volontir a prezentat conceptul și motivația pentru aplicarea 

la funcţia de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Bălți şi a răspuns 

la întrebările formulate de membrii Colegiului, care au vizat relevanța experienței 

anterioare pentru funcţia la care candidează, activitatea didactică şi cea științifică 

realizată, implicarea în activităţi în domenii relevante pentru Procuratură. 

Urmare a audierii raportului prezentat de către membrul raportor, a analizei 

documentelor conținute în dosarul de concurs şi a prestației doamnei Natalia Volontir 

la interviu, Preşedintele Colegiului a anunţat demararea procedurii de deliberare. 

Totodată, candidata a fost informat despre publicarea rezultatelor finale pe 

pagina web oficială a Consiliului, timp de 2 zile lucrătoare şi despre modul de 

contestare a deciziei Colegiului pentru selecția şi cariera procurorilor. 

Potrivit dispozitivului Hotărârii nr.2-3/2021 din 02.02.2021, Colegiul pentru 

selecția şi cariera a procurorilor A HOTĂRÂT:  

– a aproba rezultatul final al evaluării candidatei la funcția de adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii municipiului Bălți, Natalia Volontir, care a obţinut, în 

baza mediei punctajului oferit de Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor 

(86,16) și a punctajului oferit de Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor (56,2), 

punctajul final – 142,36. 

 

În sală sunt invitați domnii Sergiu Mocanu și Alexandru Sorocean, candidați la 

funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Căușeni pentru a extrage câte o speță 

- una din domeniul managementului și una din domeniul de competență profesională.  

Urmare a extragerii spețelor, în sală este invitat să rămână domnul Sergiu 

Mocanu, candidat la funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Căușeni, înscris 

în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care 

solicită numirea în funcţia de procuror-şef sau de adjunct al procurorului-şef. 

 

Subiectul 4: evaluarea domnului Sergiu Mocanu, candidat la funcția de 

procuror-șef al Procuraturii raionului Căușeni. Raportor – domnul Marcel Dimitraș. 

Candidatul Sergiu Mocanu nu a înaintat cereri de recuzare a membrilor 

Colegiului. 

A LUAT CUVÂNTUL: Domnul Igor Popa l-a informat pe Sergiu Mocanu 

despre faptul că va fi evaluat în conformitate cu Criteriile expuse în Fișa de evaluare a 

candidatului la funcția de procuror-șef și adjunct al procurorului-șef, anexa nr.4 la 

Regulamentul cu privire la Colegiul pentru selecția şi cariera procurorilor şi procedura 

de selecţie şi carieră a procurorilor. 

În calitate de raportor, domnul Marcel Dimitraș a prezentat informaţia conținută 

în dosarul de concurs al candidatului Sergiu Mocanu. 

Candidatul Sergiu Mocanu nu a avut obiecții sau completări asupra raportului. 

În continuare abilitățile profesionale ale candidatului la funcţia de procuror 

conducător au fost evaluate prin intermediul testărilor, fiindu-i oferite 10 minute pentru 

pregătire. 
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Răspunsul la ambele spețe a fost prezentat oral, în cadrul interviului. În 

continuare domnul Sergiu Mocanu a prezentat conceptul și motivația pentru aplicarea 

la funcţia de procuror-șef al Procuraturii raionului Căușeni şi a răspuns la întrebările 

formulate de membrii Colegiului, care au vizat relevanța experienței anterioare pentru 

funcţia la care candidează, activitatea didactică şi cea științifică realizată, implicarea în 

activităţi în domenii relevante pentru Procuratură. 

Urmare a audierii raportului prezentat de către membrul raportor, a analizei 

documentelor conținute în dosarul de concurs şi a prestației domnului Sergiu Mocanu 

la interviu, Preşedintele Colegiului a anunţat demararea procedurii de deliberare. 

Totodată, candidatul a fost informat despre publicarea rezultatelor finale pe 

pagina web oficială a Consiliului, timp de 2 zile lucrătoare şi despre modul de 

contestare a deciziei Colegiului pentru selecția şi cariera procurorilor. 

Potrivit dispozitivului Hotărârii nr.2-4/2021 din 02.02.2021, Colegiul pentru 

selecția şi cariera a procurorilor A HOTĂRÂT:  

– a aproba rezultatul final al evaluării candidatului la funcția de procuror-șef al 

Procuraturii raionului Căușeni, Sergiu Mocanu, care a obţinut, în baza mediei 

punctajului oferit de Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor (88,14) și a 

punctajului oferit de Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor (61,3), punctajul 

final – 149,44. 

 

Subiectul 5: evaluarea domnului Alexandru Sorocean candidat la funcția de 

procuror-șef al Procuraturii raionului Căușeni. Raportor – domnul Corneliu Bratunov. 

În sală este invitat domnul Alexandru Sorocean, candidat la funcția de procuror-

șef al Procuraturii raionului Căușeni, înscris în Registrul candidaţilor pentru 

suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care solicită numirea în funcţia de 

procuror-şef sau de adjunct al procurorului-şef. 

Candidatul Alexandru Sorocean nu a înaintat cereri de recuzare a membrilor 

Colegiului. 

A LUAT CUVÂNTUL: Domnul Igor Popa l-a informat pe Alexandru Sorocean 

despre faptul că va fi evaluat în conformitate cu Criteriile expuse în Fișa de evaluare a 

candidatului la funcția de procuror-șef și adjunct al procurorului-șef, anexa nr.4 la 

Regulamentul cu privire la Colegiul pentru selecția şi cariera procurorilor şi procedura 

de selecţie şi carieră a procurorilor. 

În calitate de raportor, domnul Corneliu Bratunov a prezentat informaţia 

conținută în dosarul de concurs al candidatului Alexandru Sorocean. 

Candidatul Alexandru Sorocean nu a avut obiecții sau completări asupra 

raportului. 

În continuare abilitățile profesionale ale candidatului la funcţia de procuror 

conducător au fost evaluate prin intermediul testărilor, fiindu-i oferite 10 minute pentru 

pregătire. 

Răspunsul la ambele spețe a fost prezentat oral, în cadrul interviului. În 

continuare domnul Alexandru Sorocean a prezentat conceptul și motivația pentru 

aplicarea la funcţia de procuror-șef al Procuraturii raionului Căușeni şi a răspuns la 

întrebările formulate de membrii Colegiului, care au vizat relevanța experienței 

anterioare pentru funcţia la care candidează, activitatea didactică şi cea științifică 

realizată, implicarea în activităţi în domenii relevante pentru Procuratură. 

Urmare a audierii raportului prezentat de către membrul raportor, a analizei 

documentelor conținute în dosarul de concurs şi a prestației domnului Alexandru 
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Sorocean la interviu, Preşedintele Colegiului a anunţat demararea procedurii de 

deliberare. 

Totodată, candidatul a fost informat despre publicarea rezultatelor finale pe 

pagina web oficială a Consiliului, timp de 2 zile lucrătoare şi despre modul de 

contestare a deciziei Colegiului pentru selecția şi cariera procurorilor. 

Potrivit dispozitivului Hotărârii nr.2-5/2021 din 02.02.2021, Colegiul pentru 

selecția şi cariera a procurorilor A HOTĂRÂT:  

– a aproba rezultatul final al evaluării candidatului la funcția de procuror-șef al 

Procuraturii raionului Căușeni, Alexandru Sorocean, care a obţinut, în baza mediei 

punctajului oferit de Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor (83,4) și a 

punctajului oferit de Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor (48,8), punctajul 

final – 132,2. 

 

Subiectul 6: evaluarea domnului Oleg Afanasii candidat la funcția de procuror-

șef al Procuraturii municipiului Chișinău. Raportor – doamna Aliona Chisari-Rurak. 

În sală este invitat domnul Oleg Afanasii, candidat la funcția de procuror-șef al 

Procuraturii municipiului Chișinău, înscris în Registrul candidaţilor pentru suplinirea 

funcţiilor vacante, Lista procurorilor care solicită numirea în funcţia de procuror-şef 

sau de adjunct al procurorului-şef. 

Candidatul Oleg Afanasii nu a înaintat cereri de recuzare a membrilor 

Colegiului. 

A LUAT CUVÂNTUL: Domnul Igor Popa l-a informat pe Oleg Afanasii despre 

faptul că va fi evaluat în conformitate cu Criteriile expuse în Fișa de evaluare a 

candidatului la funcția de procuror-șef și adjunct al procurorului-șef, anexa nr.4 la 

Regulamentul cu privire la Colegiul pentru selecția şi cariera procurorilor şi procedura 

de selecţie şi carieră a procurorilor. 

În calitate de raportor, doamna Aliona Chisari-Rurak a prezentat informaţia 

conținută în dosarul de concurs al candidatului Oleg Afanasii. 

Candidatul Oleg Afanasii nu a avut obiecții sau completări asupra raportului. 

În continuare abilitățile profesionale ale candidatului la funcţia de procuror 

conducător au fost evaluate prin intermediul testărilor. După extragerea testelor ( 2 

spețe: 1 – în domeniul managementului, 1 – potrivit domeniului de competență 

profesională), candidatului i-au fost oferite 10 minute pentru pregătire. 

Răspunsul la ambele spețe a fost prezentat oral, în cadrul interviului. În 

continuare domnul Oleg Afanasii a prezentat conceptul și motivația pentru aplicarea la 

funcţia de procuror-șef al Procuraturii municipiului Chișinău şi a răspuns la întrebările 

formulate de membrii Colegiului, care au vizat relevanța experienței anterioare pentru 

funcţia la care candidează, activitatea didactică şi cea științifică realizată, implicarea în 

activităţi în domenii relevante pentru Procuratură. 

Urmare a audierii raportului prezentat de către membrul raportor, a analizei 

documentelor conținute în dosarul de concurs şi a prestației domnului Oleg Afanasii la 

interviu, Preşedintele Colegiului a anunţat demararea procedurii de deliberare. 

Totodată, candidatul a fost informat despre publicarea rezultatelor finale pe 

pagina web oficială a Consiliului, timp de 2 zile lucrătoare şi despre modul de 

contestare a deciziei Colegiului pentru selecția şi cariera procurorilor. 

Potrivit dispozitivului Hotărârii nr.2-6/2021 din 02.02.2021, Colegiul pentru 

selecția şi cariera a procurorilor A HOTĂRÂT:  
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– a aproba rezultatul final al evaluării candidatului la funcția de procuror-șef al 

Procuraturii municipiului Chișinău, Oleg Afanasii, care a obţinut, în baza mediei 

punctajului oferit de Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor (90,6) și a 

punctajului oferit de Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor (63,2), punctajul 

final – 153,8. 

 

Subiectul 7: evaluarea domnului Ruslan Caraivan candidat la funcția de 

procuror-șef al Procuraturii raionului Cimișlia. Raportor – domnul Serghei Cebotari. 

În sală este invitat domnul Ruslan Caraivan, candidat la funcția de procuror-șef 

al Procuraturii raionului Cimișlia, înscris în Registrul candidaţilor pentru suplinirea 

funcţiilor vacante, Lista procurorilor care solicită numirea în funcţia de procuror-şef 

sau de adjunct al procurorului-şef. 

Candidatul Ruslan Caraivan nu a înaintat cereri de recuzare a membrilor 

Colegiului. 

A LUAT CUVÂNTUL: Domnul Igor Popa l-a informat pe Ruslan Caraivan 

despre faptul că va fi evaluat în conformitate cu Criteriile expuse în Fișa de evaluare a 

candidatului la funcția de procuror-șef și adjunct al procurorului-șef, anexa nr.4 la 

Regulamentul cu privire la Colegiul pentru selecția şi cariera procurorilor şi procedura 

de selecţie şi carieră a procurorilor. 

În calitate de raportor, domnul Serghei Cebotari a prezentat informaţia conținută 

în dosarul de concurs al candidatului Ruslan Caraivan. 

Candidatul Ruslan Caraivan nu a avut obiecții sau completări asupra 

raportului. 

În continuare abilitățile profesionale ale candidatului la funcţia de procuror 

conducător au fost evaluate prin intermediul testărilor. După extragerea testelor ( 2 

spețe: 1 – în domeniul managementului, 1 – potrivit domeniului de competență 

profesională), candidatului i-au fost oferite 10 minute pentru pregătire. 

Răspunsul la ambele spețe a fost prezentat oral, în cadrul interviului. În 

continuare domnul Ruslan Caraivan a prezentat conceptul și motivația pentru aplicarea 

la funcţia de procuror-șef al Procuraturii raionului Cimișlia şi a răspuns la întrebările 

formulate de membrii Colegiului, care au vizat relevanța experienței anterioare pentru 

funcţia la care candidează, activitatea didactică şi cea științifică realizată, implicarea în 

activităţi în domenii relevante pentru Procuratură. 

Urmare a audierii raportului prezentat de către membrul raportor, a analizei 

documentelor conținute în dosarul de concurs şi a prestației domnului Ruslan Caraivan 

la interviu, Preşedintele Colegiului a anunţat demararea procedurii de deliberare. 

Totodată, candidatul a fost informat despre publicarea rezultatelor finale pe 

pagina web oficială a Consiliului, timp de 2 zile lucrătoare şi despre modul de 

contestare a deciziei Colegiului pentru selecția şi cariera procurorilor. 

Potrivit dispozitivului Hotărârii nr.2-7/2021 din 02.02.2021, Colegiul pentru 

selecția şi cariera a procurorilor A HOTĂRÂT:  

– a aproba rezultatul final al evaluării candidatului la funcția de procuror-șef al 

Procuraturii raionului Cimișlia, Ruslan Caraivan, care a obţinut, în baza mediei 

punctajului oferit de Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor (88,4) și a 

punctajului oferit de Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor (64,3), punctajul 

final – 152,7. 
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Subiectul 8: evaluarea domnului Nicolae Burduja candidat la funcția de 

procuror-șef al Procuraturii raionului Rezina. Raportor – domnul Igor Popa. 

În sală este invitat domnul Nicolae Burduja, candidat la funcția de procuror-șef 

al Procuraturii raionului Rezina, înscris în Registrul candidaţilor pentru suplinirea 

funcţiilor vacante, Lista procurorilor care solicită numirea în funcţia de procuror-şef 

sau de adjunct al procurorului-şef. 

Candidatul Nicolae Burduja nu a înaintat cereri de recuzare a membrilor 

Colegiului. 

A LUAT CUVÂNTUL: Domnul Igor Popa l-a informat pe Nicolae Burduja 

despre faptul că va fi evaluat în conformitate cu Criteriile expuse în Fișa de evaluare a 

candidatului la funcția de procuror-șef și adjunct al procurorului-șef, anexa nr.4 la 

Regulamentul cu privire la Colegiul pentru selecția şi cariera procurorilor şi procedura 

de selecţie şi carieră a procurorilor. 

În calitate de raportor, domnul Igor Popa a prezentat informaţia conținută în 

dosarul de concurs al candidatului Nicolae Burduja. 

Candidatul Nicolae Burduja nu a avut obiecții sau completări asupra raportului. 

În continuare abilitățile profesionale ale candidatului la funcţia de procuror 

conducător au fost evaluate prin intermediul testărilor. După extragerea testelor ( 2 

spețe: 1 – în domeniul managementului, 1 – potrivit domeniului de competență 

profesională), candidatului i-au fost oferite 10 minute pentru pregătire. 

Răspunsul la ambele spețe a fost prezentat oral, în cadrul interviului. În 

continuare domnul Nicolae Burduja a prezentat conceptul și motivația pentru aplicarea 

la funcţia de procuror-șef al Procuraturii raionului Rezina şi a răspuns la întrebările 

formulate de membrii Colegiului, care au vizat relevanța experienței anterioare pentru 

funcţia la care candidează, activitatea didactică şi cea științifică realizată, implicarea în 

activităţi în domenii relevante pentru Procuratură. 

Urmare a audierii raportului prezentat de către membrul raportor, a analizei 

documentelor conținute în dosarul de concurs şi a prestației domnului Nicolae Burduja 

la interviu, Preşedintele Colegiului a anunţat demararea procedurii de deliberare. 

Totodată, candidatul a fost informat despre publicarea rezultatelor finale pe 

pagina web oficială a Consiliului, timp de 2 zile lucrătoare şi despre modul de 

contestare a deciziei Colegiului pentru selecția şi cariera procurorilor. 

Potrivit dispozitivului Hotărârii nr.2-8/2021 din 02.02.2021, Colegiul pentru 

selecția şi cariera a procurorilor A HOTĂRÂT:  

– a aproba rezultatul final al evaluării candidatului la funcția de procuror-șef al 

Procuraturii raionului Rezina, Nicolae Burduja, care a obţinut, în baza mediei 

punctajului oferit de Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor (85) și a 

punctajului oferit de Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor (54,2), punctajul 

final – 139,2. 

 

În sală sunt invitați domnii Anatolie Gîrbu și Ruslan Lupașcu, candidați la 

funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Strășeni pentru a extrage câte o speță 

- una din domeniul managementului și una din domeniul de competență profesională.  

Urmare a extragerii spețelor, în sală este invitat să rămână domnul Anatolie 

Gîrbu, candidat la funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Strășeni, înscris 

în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care 

solicită numirea în funcţia de procuror-şef sau de adjunct al procurorului-şef. 

 



12 

 

Subiectul 9: evaluarea domnului Anatolie Gîrbu candidat la funcția de procuror-

șef al Procuraturii raionului Strășeni. Raportor – domnul Serghei Cebotari. 

Candidatul Anatolie Gîrbu nu a înaintat cereri de recuzare a membrilor 

Colegiului. 

A LUAT CUVÂNTUL: Domnul Igor Popa l-a informat pe Anatolie Gîrbu 

despre faptul că va fi evaluat în conformitate cu Criteriile expuse în Fișa de evaluare a 

candidatului la funcția de procuror-șef și adjunct al procurorului-șef, anexa nr.4 la 

Regulamentul cu privire la Colegiul pentru selecția şi cariera procurorilor şi procedura 

de selecţie şi carieră a procurorilor. 

În calitate de raportor, domnul Serghei Cebotari a prezentat informaţia conținută 

în dosarul de concurs al candidatului Anatolie Gîrbu. 

Candidatul Anatolie Gîrbu nu a avut obiecții sau completări asupra raportului. 

În continuare abilitățile profesionale ale candidatului la funcţia de procuror 

conducător au fost evaluate prin intermediul testărilor, fiindu-i oferite 10 minute pentru 

pregătire. 

Răspunsul la ambele spețe a fost prezentat oral, în cadrul interviului. În 

continuare domnul Anatolie Gîrbu a prezentat conceptul și motivația pentru aplicarea 

la funcţia de procuror-șef al Procuraturii raionului Strășeni şi a răspuns la întrebările 

formulate de membrii Colegiului, care au vizat relevanța experienței anterioare pentru 

funcţia la care candidează, activitatea didactică şi cea științifică realizată, implicarea în 

activităţi în domenii relevante pentru Procuratură. 

Se menționează că domnul Anatolie Gîrbu a fost testat telefonic referitor la 

cunoaşterea limbii franceze de către doamna Olga Duhlicher. 

Urmare a audierii raportului prezentat de către membrul raportor, a analizei 

documentelor conținute în dosarul de concurs şi a prestației domnului Anatolie Gîrbu 

la interviu, Preşedintele Colegiului a anunţat demararea procedurii de deliberare. 

Totodată, candidatul a fost informat despre publicarea rezultatelor finale pe 

pagina web oficială a Consiliului, timp de 2 zile lucrătoare şi despre modul de 

contestare a deciziei Colegiului pentru selecția şi cariera procurorilor. 

Potrivit dispozitivului Hotărârii nr.2-9/2021 din 02.02.2021, Colegiul pentru 

selecția şi cariera a procurorilor A HOTĂRÂT:  

– a aproba rezultatul final al evaluării candidatului la funcția de procuror-șef al 

Procuraturii raionului Strășeni, Anatolie Gîrbu, care a obţinut, în baza mediei 

punctajului oferit de Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor (86) și a 

punctajului oferit de Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor (51), punctajul final 

– 137. 

 

Subiectul 10: evaluarea domnului Ruslan Lupașcu candidat la funcția de 

procuror-șef al Procuraturii raionului Strășeni. Raportor – domnul Marcel Dimitraș. 

În sală este invitat domnul Ruslan Lupașcu, candidat la funcția de procuror-șef 

al Procuraturii raionului Strășeni, înscris în Registrul candidaţilor pentru suplinirea 

funcţiilor vacante, Lista procurorilor care solicită numirea în funcţia de procuror-şef 

sau de adjunct al procurorului-şef. 

Candidatul Ruslan Lupașcu nu a înaintat cereri de recuzare a membrilor 

Colegiului. 

A LUAT CUVÂNTUL: Domnul Igor Popa l-a informat pe Ruslan Lupașcu 

despre faptul că va fi evaluat în conformitate cu Criteriile expuse în Fișa de evaluare a 

candidatului la funcția de procuror-șef și adjunct al procurorului-șef, anexa nr.4 la 
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Regulamentul cu privire la Colegiul pentru selecția şi cariera procurorilor şi procedura 

de selecţie şi carieră a procurorilor. 

În calitate de raportor, domnul Marcel Dimitraș a prezentat informaţia conținută 

în dosarul de concurs al candidatului Ruslan Lupașcu. 

Candidatul Ruslan Lupașcu nu a avut obiecții sau completări asupra raportului. 

În continuare abilitățile profesionale ale candidatului la funcţia de procuror 

conducător au fost evaluate prin intermediul testărilor, fiindu-i oferite 10 minute pentru 

pregătire. 

Răspunsul la ambele spețe a fost prezentat oral, în cadrul interviului. În 

continuare domnul Ruslan Lupașcu a prezentat conceptul și motivația pentru aplicarea 

la funcţia de procuror-șef al Procuraturii raionului Strășeni şi a răspuns la întrebările 

formulate de membrii Colegiului, care au vizat relevanța experienței anterioare pentru 

funcţia la care candidează, activitatea didactică şi cea științifică realizată, implicarea în 

activităţi în domenii relevante pentru Procuratură. 

Se menționează că domnul Ruslan Lupașcu a fost testat telefonic referitor la 

cunoaşterea limbii engleze de către doamna Olga Duhlicher. 

Urmare a audierii raportului prezentat de către membrul raportor, a analizei 

documentelor conținute în dosarul de concurs şi a prestației domnului Ruslan Lupașcu 

la interviu, Preşedintele Colegiului a anunţat demararea procedurii de deliberare. 

Totodată, candidatul a fost informat despre publicarea rezultatelor finale pe 

pagina web oficială a Consiliului, timp de 2 zile lucrătoare şi despre modul de 

contestare a deciziei Colegiului pentru selecția şi cariera procurorilor. 

Potrivit dispozitivului Hotărârii nr.2-10/2021 din 02.02.2021, Colegiul pentru 

selecția şi cariera a procurorilor A HOTĂRÂT:  

– a aproba rezultatul final al evaluării candidatului la funcția de procuror-șef al 

Procuraturii raionului Strășeni, Ruslan Lupașcu, care a obţinut, în baza mediei 

punctajului oferit de Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor (86,83) și a 

punctajului oferit de Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor (63,5), punctajul 

final – 150,33. 

 

Preşedintele Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor a anunţat şedinţa 

închisă. 

 

 

Preşedintele Colegiului pentru 

selecția și cariera procurorilor         semnat                                   Igor POPA 

  

 

 

Secretar al ședinței                       semnat                                    Elena CLIMA 
 


