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Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 18.06.2020, ora 1000 

 

 

1. Avizarea tematicilor pentru formarea continuă a procurorilor și consultanților 

procurorilor în anul de instruire 2021. 

Soluția adoptată: 

- A aproba tematicile pentru formarea continuă în anul de instruire 2021, expuse în anexe 

la prezenta hotărâre, după cum urmează:  

- pentru procurori, potrivit anexei nr.1; 

- pentru consultanții procurorului, potrivit anexei nr.2; 

- pentru inspectorii din cadrul Inspecției Procurorilor, potrivit anexei nr.3. 

- A remite hotărârea Institutului Național al Justiției, pentru utilizare a anexelor nr.1 și 

2 în cadrul procedurii de elaborare a planurilor modulare de formare continuă pentru 

anul 2021. 

- A remite hotărârea Procurorului General, pentru utilizare a anexei nr.3 în cadrul 

procedurilor de formare profesională corespunzătoare. 

 

 

2. Examinarea cererilor de transfer. 

Soluția adoptată: 

- A accepta transferul în funcția de procuror în Procuratura raionului Ocnița a domnului 

Alexandr Tcaci, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Buiucani. 

- A propune Procurorului General numirea, prin transfer, a domnului Alexandr Tcaci în 

funcția de procuror în Procuratura raionului Ocnița.    

 

- A accepta transferul în funcția permanentă de procuror în Procuratura raionului 

Soroca a domnului Evghenii Haric, numit pe funcție provizoriu vacantă. 

- A propune Procurorului General numirea, prin transfer, a domnului Evghenii Haric în 

funcție permanentă de procuror în Procuratura raionului Soroca.    

 

NB: Hotărârile se transmit Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare.  

 

 

3. Desemnarea câștigătorilor concursurilor demarate prin Hotărârea nr. 1-45/2020 

din 12.06.2020 pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror. 

Soluția adoptată: 

- A propune Procurorului General numirea pe post, în baza concursurilor anunțate prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-45/2020 din 12.06.2020, a 

următorilor candidați: 

- domnul Valeriu Sârbu – în funcția de procuror în Procuratura raionului 

Cantemir; 

- doamna Iulia Popov – în funcția de procuror în Procuratura municipiului 

Chișinău, provizoriu vacantă; 
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- domnul Vasili Levițki – în funcția de procuror în Procuratura municipiului 

Chișinău provizoriu vacantă; 

- doamna Lilia Pacișina – în funcția de procuror în Procuratura municipiului 

Chișinău provizoriu vacantă; 

- domnul Ion Sprînceană – în funcția de procuror în Procuratura municipiului 

Chișinău provizoriu vacantă; 

- domnul Alexandru Casir – în funcția de procuror în Procuratura de circumscripție 

Chișinău; 

- domnul Roman Colodeev – în funcția de procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, 

Oficiul Ceadîr-Lunga; 

- domnul Victor Cîlcic – în funcția de procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, 

Oficiul Central, provizoriu vacantă; 

- doamna Tatiana Țurcanu – în funcția de procuror în Procuratura raionului 

Dubăsari; 

- doamna Aliona Frunză – în funcția de procuror în Procuratura  raionului Rîșcani; 

- domnul Andrei Scripcenco – în funcția de procuror în Procuratura raionului 

Cahul; 

- domnul Denis Cobzari – în funcția de procuror în Procuratura raionului Cahul. 

- A transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

- A declara încheiat, prin nerealizare, concursurilor anunțate prin Hotărârea  nr.1-

45/2020 din 12.06.2020, în partea ce ține de ocuparea unei funcții de procuror în 

Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-Lunga și a unei funcții de procuror în 

Procuratura raionului Cahul, provizoriu vacantă, pe motiv că aceste funcții nu au fost 

solicitate de candidați. 

 

 

4. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-24/2020 din 

29.05.2020. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

 

5. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-21/2020 din 

29.05.2020. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

 

 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 
 

 


