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Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 28.05.2020, ora 1000 

 

 

1. Convocarea Adunării Generale a Procurorilor. 

Soluția adoptată: 

- A convoca Adunarea Generală a Procurorilor în ziua de 1 iulie 2020. 

- A propune următorul proiect de agendă a ședinței Adunării Generale a Procurorilor: 

1) Alegerea membrilor în Comisia de alegeri și în Comisia de examinare a 

contestațiilor. 

2) Alegerea membrilor procurori și a supleanților acestora în Colegiul pentru selecția 

și cariera procurorilor, Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor și 

Colegiul de disciplină și etică. 

3) Diverse. 

 

 

2. Examinarea demersurilor de modificare a structurii sistemului Procuraturii. 

Soluția adoptată: 

- A exprima acordul pentru modificarea structurii interne a Procuraturii propusă de 

Procurorul General, Alexandr Stoianoglo și a stabili:  

- modificarea statului de personal al Procuraturii municipiului Chișinău cu instituirea 

a două funcții de conducere: adjunct al procurorului-şef al Procuraturii municipiului 

Chişinău, şef al Oficiului reprezentare a învinuirii în instanţa de judecată (1 unitate) și 

adjunct al procurorului-şef al Procuraturii municipiului Chişinău, şef-adjunct al 

Oficiului reprezentare a învinuirii în instanţa de judecată (1 unitate) și majorarea 

funcțiilor de procuror în Procuratura municipiului Chișinău cu trei unități, (de la 158 la 

161 de unități) din contul reducerii a cinci funcții de adjunct al procurorului-şef al 

Procuraturii municipiului Chişinău, şef-adjunct din cadrul Oficiilor Botanica, Buiucani, 

Centru, Ciocana și Râșcani.  

- A amâna examinarea demersului Procurorului General privind modificarea 

structurii sistemului Procuraturii (statul de personal al Procuraturii Generale). 

 

 

3. Examinarea cererilor privind cumulul funcției de procuror cu activitatea 

didactică. 

Soluția adoptată: 

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

2020 la Institutul Național al Justiției, pentru procurorul Mircea Roșioru în cadrul 

programului de formare inițială a candidaților la funcția de procuror și pentru 

procurorii Alexandru Nichita și Eduard Bulat, în cadrul programelor de formare inițială 

și continuă a procurorilor și funcționarilor din Procuratură, conform tematicilor și 

orarelor seminarelor stabilite de această instituție. 
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4. Desemnarea unui membru din rândul procurorilor în componența Consiliului 

Institutului Național al Justiției. 

Soluția adoptată: 

- A desemna în calitate de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției, pentru 

un mandat de 4 ani, procurorul-șef al Secției protocol, cooperare internațională și 

integrare europeană din cadrul Direcției cooperare internațională și integrare 

europeană a Procuraturii Generale, Diana Rotundu..  

 

 

5. Modificarea actelor normative ale Consiliului Superior al Procurorilor. 

Soluția adoptată: 

- A modifica Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin 

Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016. 

- A modifica Regulamentul privind organizarea și activitatea Colegiului de disciplină și 

etică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-228/16 din 

14.09.2016. 

 

6. Transmiterea dosarelor candidaților la funcția de procuror în Colegiul pentru 

selecția și cariera procurorilor.  

Soluția adoptată:  

- A lua act de plenitudinea dosarelor de concurs ale candidaților la funcția de procuror 

Anatolie Munteanu (98 de puncte), Alina Pîcălău (87 de puncte), Vladimir Puica (82 

de puncte) și Ștefan Radu (73 de puncte), înscriși în Lista candidaților la funcția de 

procuror din Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante. 

- A transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor dosarele candidaților 

nominalizați, pentru organizarea procedurilor de selecție.  

 

7. Examinarea demersului Asociației Procurorilor pentru Ordine și Dreptate. 

Soluția adoptată:  

- A respinge demersul privind revizuirea unor prevederi din Regulamentul cu privire la 

aplicarea măsurilor de încurajare a procurorilor și acordarea distincțiilor Procuraturii, 

înaintat de Asociației Procurorilor pentru Ordine și Dreptate. 

- A amâna examinarea demersului Procurorului General privind modificarea 

Regulamentul cu privire la aplicarea măsurilor de încurajare a procurorilor și acordarea 

distincțiilor Procuraturii. 

 

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

Soluția adoptată:  

- A anunța concurs între procurorii ce se vor înscrie până la data de 05.06.2020, 

inclusiv, în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor 

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

procuratura specializată, pentru suplinirea funcției vacante de: 

- procuror-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate 

și Cauze Speciale.  

- A anunța concurs între procurorii înscriși la data de 28.05.2020, inclusiv, în Registrul 

candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care solicită 
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promovarea în funcția de procuror în Procuratura specializată sau Procuratura 

Generală, pentru suplinirea funcțiilor vacante de:  

- procuror în Secția unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii 

în instanțele de judecată (1 unitate);  

- procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și 

Cauze Speciale (5 unități); 

- procuror în Procuratura Anticorupție (4 unități). 

- A anunța concurs între procurorii înscriși la data de 28.05.2020, inclusiv, în 

Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care 

solicită transferul la o altă procuratură, pentru suplinirea funcțiilor vacante de:  

- procuror în Procuratura de circumscripție Chișinău (1 unitate);  

- procuror în Procuratura raionului Ocnița (2 unități); 

- procuror în Procuratura raionului Soroca (1 unitate). 

- Procurorii vor depune la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, până la data 

de 05.06.2020, ora 1700, cerere sau, după caz, cereri, prin care vor solicita aprecierea 

de către Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, cu indicarea concretă a funcției 

pentru care candidează.  

 

9. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-117/19 din 

24.02.2020. 

Soluția adoptată:  

- A respinge contestația domnului Nicu Șendrea, declarată împotriva hotărârii 

Colegiului de disciplină și etică nr.3-117/19 din 24.02.2020, cu menținerea acesteia. 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 
 

 


