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Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 20.05.2021, ora 1000 

 

1. Desemnarea câștigătorilor concursurilor anunțate prin Hotărârea nr.1- 

41/2021 din 1 aprilie 2021.  

Soluția adoptată:  

- A desemna ca fiind învingător al concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-41/2021 din 01.04.2021 pentru suplinirea funcției 

vacante de procuror-șef al Procuraturii raionului Soroca, pe domnul Eduard Fiștic, 

procuror în Procuratura raionului Fălești. 

- A propune Procurorului General numirea domnului Eduard Fiștic în funcția de 

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

 

- A desemna ca fiind învingătoare a concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-41/2021 din 01.04.2021 pentru suplinirea funcției 

vacante de procuror-șef al Procuraturii raionului Ocnița, pe doamna Ina Fencovschi, 

adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Briceni. 

- A propune Procurorului General numirea doamnei Ina Fencovschi în funcția de 

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

 

- A desemna ca fiind învingător al concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-41/2021 din 01.04.2021 pentru suplinirea funcției 

vacante de procuror-șef al Procuraturii raionului Ialoveni, pe domnul Vladislav 

Cojocaru, procuror în Procuratura municipiului Chișinău. 

- A propune Procurorului General numirea domnului Vladislav Cojocaru în funcția 

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

 

- A desemna ca fiind învingător al concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-41/2021 din 01.04.2021 pentru suplinirea funcției 

vacante de procuror-șef al Procuraturii raionului Edineț, pe domnul Pavel Guida, 

adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni. 

- A propune Procurorului General numirea domnului Pavel Guida în funcția de 

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

 

- A desemna ca fiind învingător al concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-41/2021 din 01.04.2021 pentru suplinirea funcției 

vacante de procuror-șef al Procuraturii raionului Briceni, pe domnul Ion Lozovan, 

procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale. 

- A propune Procurorului General numirea domnului Ion Lozovan în funcția de 

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

 

2. Examinarea cererii privind sistarea detașării unui procuror. 

Soluția adoptată:  

- A admite cererea procurorului Dumitru Purici privind sistarea detaşării sale în 

cadrul Institutului Național al Justiției.  
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-  A propune Procurorului General să dispună sistarea detașării domnului Dumitru 

Purici din cadrul Institutului Național al Justiției şi reîncadrarea în funcţia de 

procuror.   

 

3. Aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică. 

Soluția adoptată:  

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

domnul Sergiu Russu, procuror-șef al Secției combaterea traficului de ființe umane din 

cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, în cadrul 

proiectului „Fortificarea măsurilor de combatere a traficului de ființe umane prin 

îmbunătățirea depistării, investigării și examinării judecătorești a infracțiunilor de 

trafic de ființe umane în Kazahstan”, implementat de Misiunea Regională a 

Organizației Internaționale a Migrației din Kazahstan, Kîrghîzstan, Turkmenistan și 

Uzbekistan, în cooperare cu Biroul INL al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 

Kazahstan, conform orarului stabilit de program. 

 

- A aproba cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică de formator în 

cadrul Institutului Național al Justiției, exercitată de domnul Ion Covalciuc, procuror-

șef al Procuraturi municipiului Bălți, conform tematicii și orarelor seminarelor 

stabilite de această instituție. 

 

- A aproba cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică de formator în 

cadrul Institutului Național al Justiției, exercitată de domnul Igor Demciucin, 

procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale, conform tematicii și orarelor seminarelor stabilite de această instituție. 

 

4. Evaluarea etapei de recepționare a cererilor depuse în cadrul concursurilor 

anunțate prin Hotărârea nr.1-51/2021 din 29 aprilie 2021. 

Soluția adoptată:  

- A transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pentru evaluare 

conform criteriilor stabilite, corespunzător concursurilor în care candidează, cererile 

și dosarele de participare ale următorilor procurori:  

- Alexandru Gavajuc, Ruslan Perevoznic, Vitalie Florean și Alexei Stăvilă, în 

cadrul concursului pentru ocuparea a trei funcții vacante de procuror în 

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale; 

- Grigore Clevadî, Armen Oganesean și Ion Geru, în cadrul concursului pentru 

ocuparea unei funcții vacante de  procuror în Procuratura Anticorupție. 

 

5. 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, parte-integrantă a hotărârii emise), depuse până la data de 20 mai 2021, 

pentru susţinerea examenului în faţa Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al 

Justiției: 

- Svistal Tatiana 

- Matchin Fiodor 
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- Manea Nina 

- Begu Andrei 

- Munteanu Nadia 

- Trestian Clavdia 

 

6. Diverse. Poziția instituțională referitoare la modificarea actelor 

departamentale ale Institutului Național al Justiției. 

Soluția adoptată: Opinia va fi formulată și expediată Institutului Național al Justiției. 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 

 


