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Sumar 

Noua Lege cu privire la procuratură, care a intrat în vigoare la 1 august 2016, a schim-
bat considerabil modalitatea de numire și promovare a procurorilor. Scopul acestei modifi-
cări a fost de a spori transparența procesului și de a asigura numirea și promovarea acestora 
în bază de merit. Acest document a evaluat cum au fost aplicate în practică novațiile din 
noua Lege cu privire la procuratură în ceea ce privește promovarea procurorilor.

Pentru a încuraja meritocrația în procuratură, noua Lege cu privire la procuratură 
a introdus concursurile pentru ocuparea tuturor funcțiilor de conducere (cu excepția 
adjuncților Procurorului General). În cadrul prezentei cercetări am analizat toate con-
cursurile finalizate în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 mai 2021 pentru ocuparea funcțiilor 
de procuror, adjunct al procurorului-șef și de procuror-șef în toate procuraturile din țară, 
inclusiv în Procuratura Generală. De asemenea, am analizat transferurile procurorilor, care 
din vara anului 2020 nu se mai fac prin concurs, ci la propunerea Procurorului General.

În total, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 mai 2021 au fost anunțate 19 de concursuri pen-
tru 174 de funcții, dintre care 93 se refereau concursuri între procurorii în funcție, 62 între 
candidații la funcția de procuror care nu au studiat la Institutul Național al Justiției (INJ), iar 
19 vacanțe de procuror au fost propuse absolvenților INJ. Nu am putut stabili dacă Consiliul 
Superior al Procurorilor (CSP) a anunțat pentru concurs toate funcțiile vacante existente, 
după cum prevede legea. Acest lucru a avut loc deoarece, deși legea o cere, ca și până în 2019, 
CSP nu a publicat pe internet toate funcțiile vacante din procuratură. 

Se pare că nici în perioada ianuarie 2019 - mai 2021 noul sistem nu a încurajat pe deplin 
competiția între procurori. Astfel, din cele 26 de funcții de conducere scoase la concurs, la 
concursul pentru ocuparea a 20 funcții (77%) s-a înregistrat câte un singur candidat. Doar 
pentru șase funcții s-au înregistrat doi sau mai mulți candidați. În cazul a două din cele 
șase funcții, contracandidații s-au retras din concurs până la finalizarea acestuia, astfel 
încât în concurs a rămas doar un singur candidat. În final, doar patru (15%) din cele 26 de 
funcții de conducere au fost suplinite prin concursuri la care au participat efectiv doi sau 
trei candidați. Aceste cifre confirmă că funcțiile de conducere în procuratură, cel mai des, 
sunt ocupate în lipsa unui concurs veritabil. 

17 din cele 26 de funcții de conducere scoase la concurs (65%) au fost ocupate de 
candidații care dețineau deja interimatul funcției pentru care candidau. Aceștia au fost 
numiți interimari prin ordinul Procurorului General după ce procurorii-șefi anteriori au 
demisionat sau mandatul lor a expirat. Aceste cifre confirmă că, cel puțin în 65% din 
cazuri, procurorul-șef a fost de facto identificat de Procurorul General și învestit în funcție 
formal în baza concursului organizat de CSP.
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Din cei 146 de procurori care au participat la concurs, 56 de candidați care doreau 
să devină procurori au obținut la de Colegiul pentru Selecția și Cariera Procurorilor 
(CSCP) un punctaj mediu de 20 de puncte din 30 maxim posibil. În cazul concursurilor 
pentru transferul sau promovarea procurorilor, punctajul mediu acordat de CSCP a fost 
de 38.2 din 50 maxim posibil, iar punctajul mediu acordat de Colegiul de Evaluare a 
Performanțelor Procurorilor (CEPP) - 82.9. Punctajul mediu obținut în concurs a fost de 
121.6 (81%) din 150 punctajul maxim pentru cei 23 de procurori care doreau promovarea 
și au fost evaluați de ambele colegii. În cazul concursurilor pentru funcții de conducere, 
punctajul mediu acordat de CSCP a fost de 57.4 din 70 puncte maxim posibile, iar CEPP 
a acordat un punctaj mediu de 86.6 din 100 maxim posibile. Punctajul mediu obținut în 
concurs de către candidați a fost de 144.2 (85%) din 170 maxim posibil. Având în vedere 
performanțele modeste și încrederea redusă în procuratură, un punctaj atât de înalt obținut 
de un număr atât de mare de procurori trezește întrebări temeinice cu privire la criteriile 
de apreciere a candidaților sau calitatea evaluării lor.

Începând cu 24 iulie 2020, transferul procurorului într-o funcție de același nivel sau nivel 
inferior, cu excepția funcției de procuror-șef și adjunct al procurorului-șef, se realizează 
prin hotărârea CSP, la propunerea Procurorului General. Aceasta a oferit o pârghie 
puternică pentru Procurorul General de a influența cariera procurorilor. Începând cu 24 
iulie 2021 au fost efectuate 24 de transferuri, ceea ce prezintă mai mult de 2/3 din funcțiile 
de procuror ocupate în ultimele 12 luni. Nu este clar cum Procurorul General identifică 
procurorii care urmează a fi transferați. De asemenea, legea nu prevedea motivele din care 
Procurorul General poate refuza solicitarea procurorului de transfer. Toate propunerile 
Procurorului General de transfer au fost acceptate cu votul unanim al membrilor CSP, 
în lipsa de obiecții. Majoritatea acestor transferuri (11) au fost efectuate din procuraturile 
teritoriale spre procuratura mun. Chișinău. De facto, transferul procurorilor din regiuni în 
mun. Chișinău este privită de majoritatea procurorilor drept o promovare, iar exercitarea 
transferului în mod netransparent și în bază de discreție de facto devenea un mijloc de a 
asigura loialitatea procurorilor în raport cu Procurorul General. Recomandăm modificarea 
Legii cu privire la procuratură pentru reintroducerea obligativității de transferare a procu-
rorilor prin concurs, de către CSP.

În cadrul acestei cercetări am verificat dacă pretendenții evaluați cel mai bine în cadrul 
evaluării performanțelor au fost aceiași ca și cei care au obținut cel mai mare punctaj la 
CSCP. Am dorit să verificăm în ce măsură punctajul oferit de CSCP influențează în mod 
determinant rezultatul concursurilor, în detrimentul evaluării performanțelor. În șase din 
cele șapte concursuri (între procurori care își doreau o promovare) la care au participat până 
în final cel puțin doi candidați, CSCP a oferit cel mai înalt punctaj candidaților care au 
obținut cel mai mare punctaj în cadrul evaluării performanțelor. Aceste cifre confirmă că, 
în general, persoanele care obțin un rezultat mai bun în cadrul evaluării performanțelor 
sunt ulterior apreciate mai înalt și de către CSCP. 

Din câte se pare, CSP și Procurorul General nu obiectează numirii câștigătorilor 
concursurilor. Candidații care au obținut cel mai mare punctaj în concurs au fost ulte-
rior numiți în funcțiile pentru care au candidat. Acest fapt confirmă că, la prima vedere, 
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influența CSP și a Procurorului General asupra rezultatelor concursurilor la etapa finală 
a acestora nu există. Totuși, această constatare trebuie analizată în contextul numărului 
redus al concursurilor la care au participat mai mult de un candidat și aparenței că persoa-
nele nedorite de conducerea procuraturii nu participau la concursuri. 

La 31 decembrie 2020, 200 (31.3%) din cei 638 de procurori în funcție erau femei. 
La aceeași dată, în procuratură existau 124 funcții de procuror cu atribuții de conducere. 
Dintre acestea doar 12 (9.7%) erau ocupate de femei. În Procuratura Generală în funcții 
manageriale erau 19 bărbați și 3 femei, iar în cadrul procuraturilor specializate - 12 bărbați 
și doar o femeie. Situația nu este diferită nici în cadrul procuraturilor teritoriale, unde 
bărbații ocupau 81 de funcții de conducere și doar opt erau deținute de către femei. Acest 
fapt confirmă în mod clar că femeile dețin mult mai rar funcții de conducere în siste-
mul procuraturii decât bărbații. Aceste cifre nu s-au schimbat simțitor față de anul 2018. 
Atunci 197 de procurori erau femei, și tot 12 femei dețineau funcții de conducere. Am 
încercat să stabilim dacă numărul redus al femeilor-procuror care dețin funcții de con-
ducere se datorează reticenței acestora de a participa la concurs. Din cei 146 de candidați 
care s-au înscris în cele 19 concursuri analizate, doar 34 (23,2%) au fost femei. Din cei 121 
câștigători desemnați - 30 (24.8%) au fost femei. Cu alte cuvinte, din cele 34 femei care au 
candidat la acele concursuri (unele din ele au candidat de câteva ori pentru poziții diferite), 
30 au fost desemnate câștigătoare. Urmează totuși a fi menționat că 25 de femei au fost 
desemnate câștigătoare ale concursurilor la care a participat un singur candidat. Aceste 
concursuri se refereau la accederea în funcția de procuror. 

Ne-am propus să stabilim câte femei au obținut funcții de conducere în sistemul pro-
curaturii. Din cei 34 de candidați care s-au înscris pentru cele 26 de funcții de conducere 
scoase la concurs, doar două (6%) au fost femei. Ambele au fost numite în funcții, în lipsa 
unor contracandidați. Numărul redus al femeilor-procuror care au participat la aceste con-
cursuri nu poate fi explicat prin numărul redus al femeilor-procuror cu experiență, ponde-
rea acestora fiind mult mai mare de 6% din numărul total al procurorilor. 



Introducere

Contextul și scopul documentului
Pe 25 februarie 2016, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o nouă Lege cu pri-

vire la Procuratură1, care intrat în vigoare la 1 august 2016. Noua lege a schimbat moda-
litatea de evaluare a performanțelor procurorilor și de promovare a acestora. Aceasta este 
foarte diferită de modalitatea de evaluare și promovare a procurorilor care a existat până 
la 1 august 2016. Acest document analizează cum au fost aplicate în practică prevederile 
din noua Lege cu privire la procuratură ce se referă la numirea și promovarea procurorilor.

În anul 2019, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a examinat procesul 
de numire și promovare a procurorilor efectuat în perioada anilor 2017-20182. CRJM a 
analizat doar o parte din concursurile anunțate. Am analizat doar concursurile pentru 
ocuparea funcțiilor de procurori-șefi ai procuraturilor teritoriale, procurori-șefi și adjuncți 
ai procuraturilor specializate, ai procuraturilor mun. Chișinău, mun. Bălți și a procuraturii 
UTA Găgăuzia, precum și a șefilor subdiviziunilor Procuraturii Generale. Atunci CRJM 
a constatat că noul sistem de promovare a procurorilor nu a încurajat pe deplin competiția 
între procurori. Din cele 47 de concursuri organizate în anii 2017-2018, doar la 13 (28%) 
au participat efectiv doi și mai mulți candidați. Din cele 47 de funcții de conducere ocu-
pate, 16 erau funcții de conducere în cadrul Procuraturii Generale. În niciunul din cele 16 
concursuri pentru ocuparea acestor funcții nu au existat contracandidați. 

Prezentul raport este efortul de analiză și monitorizare a procesului de numire și pro-
movare a procurorilor pentru perioada ianuarie 2019 - mai 2021. 

Am ales anume această tematică având în vedere importanța acestui aspect pentru 
asigurarea independenței procurorilor. În favoarea acestei alegeri a fost și faptul că noua 
Lege cu privire la procuratură a introdus numeroase novații în ceea ce privește promo-
varea procurorilor, care, inevitabil, ar fi determinat dificultăți practice. Scopul final al 
acestei cercetări este să contribuie la sporirea independenței procurorilor și consolidarea 
meritocrației în procuratură.

 

1 Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, 2016, nr. 69–77, art. 113) disponibilă la: http://www.legis.md/cautare/
getResults?doc_id=117607&lang=ro.

2 Pentru mai multe detalii a se vedea Raportul CRJM „Promovarea Procurorilor de la Lege la Rea-
litate 2017 - 2018”, Ianuarie 2019, disponibil la: https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/01/
Promovarea-procurorilor-2017-2018.pdf.

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=117607&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=117607&lang=ro
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/01/Promovarea-procurorilor-2017-2018.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/01/Promovarea-procurorilor-2017-2018.pdf
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Metodologie
În Republica Moldova există 720 de funcții de procuror, dintre care la 31 decembrie 

2020 erau ocupate efectiv 638 (88.6%), iar 55 de funcții erau vacante. Alte 27 de funcții nu 
erau ocupate efectiv deoarece procurorii erau detașați în Consiliul Superior al Procurorilor 
(CSP) sau erau suspendați din funcție din alte motive3. 

Documentul dat analizează toate concursurile lansate de CSP din 1 ianuarie 2019 și 
finalizate până la 31 mai 2021. Documentul analizează numirile în funcție a noilor pro-
curori și concursurile pentru transferul procurorilor dintr-o procuratură în alta și numirile 
procurorilor în funcțiile de conducere din procuratură. Am analizat și transferurile făcute 
începând cu 24 iulie 20204, efectuate fără concurs, la propunerea Procurorului General și 
confirmate de CSP. Acest document nu reflectă modificările la Legea cu privire la procu-
ratură adoptate de Parlament în august 2021. 

În total, în această perioadă au fost lansate 19 concursuri de suplinire a 174 de funcții 
vacante, dintre care 93 se refereau concursuri pentru procurorii în funcție, 62 - pentru 
candidații la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă, iar 19 vacanțe se refereau 
la ocuparea funcției de procuror de către candidații absolvenții ai Institutului Național al 
Justiției (INJ).

În cadrul cercetării au fost analizate hotărârile Colegiului pentru selecția și cariera 
procurorului (CSCP) și ale CSP. Majoritatea dintre acestea sunt disponibile pe pagina web 
a Procuraturii Generale, iar începând cu octombrie 2019 - pe pagina web a CSP. 

Concursurile au fost analizate prin prisma următoarelor criterii:
a) anunțarea din timp a funcțiilor vacante de către CSP;
b) dacă la concurs sunt scoase toate funcțiile vacante;
c) periodicitatea anunțării concursurilor de către CSP;
d) dacă la concurs a participat mai mult de un candidat;
e) modul de acordare a punctajului de către Colegiul de evaluare a performanțelor 

procurorilor (CEPP) și de către CSCP;
f) dacă CSCP a încercat să eludeze punctajul oferit de CEPP;
g) dacă CSP și Procurorul General respectă punctajul obținut de către candidați la concurs;
h) motivația și necesitatea transferurilor făcute la propunerea Procurorului General;
i) dimensiunea de gen. 
Analiza a fost elaborată în perioada iunie – august 2021 de către Daniel GOINIC, 

consilier juridic CRJM și Vladislav GRIBINCEA, Președinte CRJM.

3 A se vedea Raportul privind activitatea Procuraturii Republicii Moldova pentru anul 2020, p. 
10, disponibil la: http://procuratura.md/file/Raport%20de%20activitate%20a%20Procuratu-
rii%20Republicii%20Moldova%20pentru%20anul%202020.pdf.

4 La 24 iulie 2020 au intrat în vigoare mai multe modificări la Legea cu privire la procuratură, 
introduse prin Legea nr. 145, din 16 iulie 2020. Aceste modificări au exclus concursurile pentru 
transferarea procurorilor, lăsând efectiv la discreția Procurorului General să decidă care pro-
curor va fi transferat și în ce funcție. Această procedură a fost ulterior folosită pe larg de către 
actualul Procuror General. Legea nr. 145, din 16 iulie 2020 este disponibilă la https://www.
legis.md/cautare/getResults?doc_id=122297&lang=ro.

http://procuratura.md/file/Raport%20de%20activitate%20a%20Procuraturii%20Republicii%20Moldova%20pentru%20anul%202020.pdf
http://procuratura.md/file/Raport%20de%20activitate%20a%20Procuraturii%20Republicii%20Moldova%20pentru%20anul%202020.pdf
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122297&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122297&lang=ro


Sistemul de promovare a procurorilor 

CSP este garantul independenței și imparțialității procurorilor, inclusiv în cadrul 
procedurilor de numire și promovare a acestora. Potrivit Legii cu privire la procuratură, 
toate funcțiile de procuror sunt ocupate prin concurs public. Funcțiile de procuror-șef și 
procuror-șef adjunct, inclusiv de conducător al subdiviziunii Procuraturii Generale, au un 
mandat limitat în timp, de cinci ani și de asemenea sunt ocupate prin concurs public. 

Anunțarea și organizarea concursului este sarcina CSP. Conform art. 24 alin. 1 al Legii 
cu privire la procuratură, CSP anunță periodic funcțiile vacante și pe cele care urmează să 
devină vacante în următoarele trei luni, prin plasarea informației pe pagina sa web. Toate 
funcțiile vacante anunțate de CSP urmează a fi scoase la următorul concurs. Conform p. 
8.14 al Regulamentului CSP, de regulă, concursul se organizează o dată la șase luni5.

Procurorii care doresc să fie promovați trebuie să fie supuși evaluării performanțelor. 
Regulamentul cu privire la evaluarea performanțelor procurorilor a fost adoptat de CSP 
la 22 decembrie 20166. Evaluarea performanțelor este efectuată de către CEPP o dată 
la patru ani, sau mai des la solicitarea procurorului. Procurorul poate solicita evaluarea 
performanțelor sale chiar dacă funcția la care aspiră încă nu a fost anunțată pentru con-
curs. Evaluarea este efectuată în bază mai multor criterii aprobate de către CSP. Acestea se 
referă la calitatea activității procurorului, eficiența și reputația acestuia. În urma evaluării 
performanțelor, procurorul obține un punctaj de cel mult 100 de puncte.

Conform art. 22 alin. 4 al Legii cu privire la procuratură, pentru a participa la concur-
sul pentru funcția de procuror-șef sau de adjunct al acestuia, procurorul trebuie să aibă cel 
puțin cinci ani de experiență în procuratură și să fi fost supus evaluării performanțelor cu 
cel mult doi ani până la depunerea cererii de participare la concurs. 

Procurorul este inclus într-un registru, compus din trei compartimente, al candidaților 
pentru a deveni procurori, a procurorilor care doresc promovarea într-o altă procuratură și 
a procurorilor care doresc numirea în funcție de conducere. Registrul în cauză este plasat 
pe pagina web a CSP7. 

5 Regulamentul CSP, aprobat prin hotărârea CSP nr. 12-225/16 din 14 septembrie 2016, cu 
modificările și completările ulterioare, este disponibil la: http://csp.md/sites/default/files/
inline-files/Regulamentul%20CSP%20cu%20modif.18.12.2020.pdf. 

6 Regulamentul cu privire la organizarea și funcţionarea Colegiului de evaluare a performanţelor 
procurorilor și modul de evaluare a performanţelor procurorilor, aprobat prin hotărârea CSP 
nr. 12-256/16 din 22 decembrie 2016, este disponibil la: http://www.csp.md/sites/default/files/
inline-files/2.%20Regulaml%20activit%20CePP%2018.05.19_1.pdf. 

7 Registrele candidaților sunt disponibile la: http://www.csp.md/node/34. 

http://csp.md/sites/default/files/inline-files/Regulamentul%20CSP%20cu%20modif.18.12.2020.pdf
http://csp.md/sites/default/files/inline-files/Regulamentul%20CSP%20cu%20modif.18.12.2020.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/inline-files/2.%20Regulaml%20activit%20CePP%2018.05.19_1.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/inline-files/2.%20Regulaml%20activit%20CePP%2018.05.19_1.pdf
http://www.csp.md/node/34
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După înscrierea în registru, toți candidații sunt evaluați de CSCP, care, de asemenea, 
acordă punctaj. Regulamentul cu privire la selecția și cariera procurorilor a fost adoptat 
de către CSP la 23 februarie 20178. Criteriile pentru această evaluare sunt aprobate tot de 
către CSP și țin de specificul funcției scoase la concurs. Selecția candidaților pentru numi-
rea și promovarea în funcția de procuror se face potrivit următoarelor criterii: vechimea 
în muncă; relevanța experienței anterioare pentru funcția la care candidează; motivația 
candidatului și prestația la interviu în fața Colegiului; activitatea didactică și cea științifică; 
implicarea candidatului în activități în domenii relevante pentru procuratură; cunoașterea 
limbilor străine; respectarea regulilor de etică profesională în cadrul procuraturii. Puncta-
jul maxim pe care îl poate obține un candidat care dorește să devină procuror este de 309, 
iar pentru promovarea în funcția de procuror în procuraturi specializate sau Procuratura 
Generală - punctajul maxim este de 5010. În cazul participării la concurs pentru ocuparea 
funcției de procuror șef sau adjunct al acestuia, punctajul maxim este de 7011. Candidații 
obțin puncte suplimentare pentru abilitățile necesare exercitării atribuțiilor și pentru con-
ceptul referitor la exercitarea atribuțiilor de conducere. 

Se consideră câștigător al concursului candidatul care a obținut cel mai mare punctaj 
în concurs. Acesta reprezintă suma punctajului obținut la CEPP și CSCP. Conform art. 
24 alin. 5 al Legii cu privire la procuratură, rezultatul concursului se publică pe pagina 
web a CSP în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea acestuia. La ședința următoare, 
CSP propune Procurorului General numirea în funcție a candidaților desemnați în urma 
concursului. Art. 24 alin. 6 al Legii cu privire la procuratură prevede că CSP poate refuza 
înaintarea candidatului pentru numirea în funcție doar dacă constată că acesta este incom-
patibil cu funcția de procuror.

Conform art. 54 alin. 1 al Legii cu privire la procuratură în vigoare până la 24 iulie 
2020, transferul procurorului într-o altă funcție se făcea prin concurs, organizat potrivit 
regulilor generale. Transferul permite strămutarea procurorilor doar într-o funcție echiva-
lentă. Nu reprezintă transfer numirea procurorului într-o funcție de conducere sau trans-
ferarea procurorului într-o procuratură de nivel mai înalt, cum ar fi transferul dintr-o 
procuratură raională în Procuratura Generală sau în una din procuraturile specializate. La 
o dată nespecificată, Procurorul General a propus completarea Regulamentului CSP cu 
privire la selecția și cariera procurorilor, în sensul neevaluării candidatului de către CSCP 

8 Regulamentul cu privire la Colegiul pentru selecția șegulamentul cu privire (CSCP) și pro-
cedura de selecție și carieră a procurorilor, aprobat prin hotărârea CSP nr.12-14/17 din 23 
februarie 2017, este disponibil la: http://www.csp.md/sites/default/files/inline-files/Regula-
mentul%20CSCP%20modificat%2022.10.2020.pdf.

9 Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la CSCP și procedura de selecție și carieră a procu-
rorilor, disponibilă la http://www.csp.md/sites/default/files/inline-files/Anexa%203%20-%20
Regulament%20CSCP.pdf;

10 Anexa nr. 3 la Regulamentul cu privire CSCP și procedura de selecție și carieră a procurorilor, 
disponibilă la http://www.csp.md/sites/default/files/inline-files/Anexa%203%20-%20Regu-
lament%20CSCP.pdf;

11 Anexa nr. 4 la Regulamentul cu privire la CSCP și procedura de selecție și carieră a procuro-
rilor, disponibilă la: http://www.csp.md/sites/default/files/inline-files/Anexa%204%20-%20
Regulament%20CSCP.pdf. 

http://www.csp.md/sites/default/files/inline-files/Regulamentul%20CSCP%20modificat%2022.10.2020.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/inline-files/Regulamentul%20CSCP%20modificat%2022.10.2020.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/inline-files/Anexa%203%20-%20Regulament%20CSCP.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/inline-files/Anexa%203%20-%20Regulament%20CSCP.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/inline-files/Anexa%203%20-%20Regulament%20CSCP.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/inline-files/Anexa%203%20-%20Regulament%20CSCP.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/inline-files/Anexa%204%20-%20Regulament%20CSCP.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/inline-files/Anexa%204%20-%20Regulament%20CSCP.pdf
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în cazul în care la concursul pentru transfer s-a înscris un singur candidat12. Potrivit Pro-
curorului General, în „lipsă de concurenți, aplicarea procedurii de concurs deja stabilite 
condiționează riscul de a deveni formală, generează cheltuieli suplimentare de timp și de 
personal, creează blocaje în activitatea instituției, deci, este inoportună”. Prin hotărârea nr. 
12-41/18 din 1 martie 2018, CSP a acceptat propunerea Procurorului General și a modi-
ficat regulamentul CSP. Potrivit acestor modificări, în cazul în care la concursul privind 
transferul într-o altă funcție s-a înscris un singur candidat, referitor la acceptarea transfe-
rului se va expune CSP prin hotărâre motivată, fără ca dosarul să fie transmis la CSCP. 
Prin Legea 145, din 16 iulie 2020, în vigoare din 24 iulie 2020, procedura de transfer a 
procurorului a fost modificată în sensul că transferul se face fără concurs, la propunerea 
Procurorului General și cu aprobarea CSP. Această modificarea legislativă a fost promo-
vată de Procurorul General. 

12 A se vedea capitolul 81 al Regulamentului CSP, amendamente introduse prin Hotărârea CSP 
nr.1-100/2020 din 22.10.2020.



Anunțarea din timp a funcțiilor vacante  
și periodicitatea concursurilor 

Conform art. 24 alin. 1 al Legii cu privire la procuratură, CSP anunță periodic funcțiile 
vacante și pe cele care urmează să devină vacante în următoarele trei luni, prin plasarea 
informației pe pagina sa web. Toate funcțiile anunțate de CSP urmează a fi scoase la 
următorul concurs. Obligația de a anunța funcțiile vacante din timp și de a scoate toate 
funcțiile vacante la următorul concurs reprezintă o schimbare considerabilă a practicilor 
precedente. Până în august 2016, CSP organiza concursuri separate pentru fiecare funcție 
vacantă, iar procurorii obișnuiți puteau doar intui care funcții vor fi scoase la concurs. 
Unele funcții, deși erau vacante, nu erau scoase la concurs perioade îndelungate de timp 
fără nicio explicație. Novația din noua Lege cu privire la procuratură a fost introdusă pen-
tru a asigura că toate funcțiile vacante sunt suplinite la timp, iar candidații nu sunt nevoiți 
să se înregistreze la câteva concursuri concomitent. De asemenea, aceasta permite ca cei 
mai buni candidați să își aleagă în mod prioritar funcția vacantă preferată, stimulând astfel 
meritocrația în procuratură. 

În cadrul acestei cercetări am verificat în ce măsură prevederile de mai sus au fost 
respectate în practică. Deși art. 24 alin. 1 al Legii cu privire la procuratură obligă CSP să 
publice din timp funcțiile vacante, se pare că CSP nu a anunțat niciodată din timp vacanțele 
existente. Pe pagina web a CSP există o rubrică pentru publicarea acestei informații13. 
Informațiile publicate se referă la concursurile anunțate și/sau lista candidaților care au 
depus dosarul pentru concurs. 

Conform p. 8.14 al Regulamentului CSP, ultimul organizează concursul, de regulă, o 
dată la șase luni. În practică, aceasta presupune că CSP anunță concursuri de două, trei sau 
cel mult patru ori pe an. Practica CSP confirmă că funcțiile vacante sunt scoase la concurs 
mult mai frecvent. Astfel, în perioada de monitorizare, CSP a scos la concurs funcții în 
fiecare lună, iar uneori și de două ori pe lună14. În total, în această perioadă au fost anunțate 
19 de concursuri, pentru 174 de poziții (unele poziții fiind scoase repetat la concurs), dintre 
care 93 se refereau concursuri între procurorii în funcție, 62 - între candidații la funcția de 
procuror în temeiul vechimii în muncă, iar 19 vacanțe se refereau la ocuparea funcției de 
procuror între absolvenții INJ.

13 A se vedea http://www.csp.md/concursuri-pentru-functia-de-procuror. 
14 A se vedea concursurile anunțate în ianuarie 2019 (prin hotărârea CSP nr. 1-3/2019 și hotărârea 

CSP nr. 1-5/2019), în mai 2019 (prin hotărârea CSP nr. 1-48/2019 și hotărârea CSP nr.1-
49/2019), în octombrie 2019 (prin hotărârea CSP nr. 1-103/2019 și hotărârea nr. 1-113/2019 ) 
și în noiembrie 2019 (prin hotărârea nr. 1-117/2019 și hotărârea nr. 1-126/2019).

http://www.csp.md/concursuri-pentru-functia-de-procuror
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Tabel nr. 1. Rezultatele concursurilor pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 mai 2021

Hotărârile CSP prin care s-au 
anunțat concursurile Categoriile

Numărul 
funcțiilor 
scoase la 
concurs

Numă-
rul de 

candidați

Candidați 
propuși 
pentru 

ocuparea 
funcției

1-117/2019 din 11.11.2019
Între candidații - 
absolvenți ai INJ

un concurs
19 17 16

1-5/2019 din 17.01.2019;

1-48/2019 din 23.05.2019;

1-103/2019 din 03.10.2019;

1-45/2020 din 12.06.2020;

1-82/2020 din 10.09.2020

Între candidați 
care nu au studiat 

la INJ
cinci concursuri

62 41 35

1-3/2019 din 17.01.2019;

1-29/2019 din 28.03.2019;

1-49/2019 din 23.05.2019;

1-62/2019 din 03.07.2019;

1-81/2019 din 29.08.2019;

1-93/2019 din 27.09.2019;

1-113/2019 din 17.10.2019;

1-126/2019 din 19.11.2019;

1-11/2020 din 30.01.2020;

1-43/2020 din 28.05.2020;

1-131/2020 din 18.12.2020;

1-28/2021 din 25.02.2021;

1-41/2021 din 01.04.2021;

Între procurorii  
în funcție

13 concursuri
93 88 70

Total 19 concursuri 
anunțate 174 146 121

Sursa: Date extrase din hotărârile Consiliului Superior al Procurorilor pentru perioada  
2019 - mai 2021, prelucrare CRJM. 

Datele din tabelul de mai sus confirmă că în 2019, CSP a anunțat patru concursuri 
pentru angajarea noilor procurori, iar în 2020 doar două. Acest fapt confirmă că, spre 
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deosebire de perioada de până în 201915, CSP anunța de câteva ori pe an, toate funcțiile 
vacante fiind anunțate în blocuri de cel puțin 10. Nu este totuși clar dacă toate funcțiile 
vacante de procuror au fost scoase la concurs, deoarece CSP nu publică locurile vacante, 
deși conform legii ar trebui să o facă.

Spre deosebire de angajările în procuratură, concursurile pentru promovare nu sunt 
anunțate în bloc. Astfel, în anul 2019 CSP a anunțat opt astfel de concursuri, ceea ce este 
greu de explicat având în vedere că CSP urma să anunțe la concurs funcțiile de conducere 
cu cel puțin trei luni până la expirarea mandatului de procuror-șef sau de adjunct al acestuia. 

Din cele 26 de funcții de conducere ocupate în perioada 2019 - mai 2021, 17 au fost 
ocupate în primele luni ale anului 2021. Ocuparea celor 17 funcții a fost decisă de CSP în 
patru ședințe, din 19 februarie, 11 martie, 29 aprilie și 20 mai. CSP a adoptat hotărârea 
precedentă cu privire la ocuparea acestor vacanțe la 18 decembrie 2020. Cu alte cuvinte, 
aceste patru ședințe au avut loc în mai puțin de șase luni, aproape la fiecare ședință lunară 
a CSP. Din celelalte nouă funcții de conducere, două a fost ocupate în 2019, la 14 martie și 
23 aprilie, iar altele 7 funcții vacante în 2020, în două ședințe, din 7 mai și 29 iulie. CSP a 
adoptat prima hotărâre cu privire la ocuparea acestor vacanțe la 30 ianuarie 2020.

15 A se vedea Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Raport, Promovarea procurorilor – de la lege 
la realitate (2017-2018), pag. 16, citat supra.



Competitivitatea concursurilor

Pentru a încuraja meritocrația în procuratură, noua Lege cu privire la procuratură a 
introdus concursurile pentru ocuparea tuturor funcțiilor de conducere din procuratură (cu 
excepția adjuncților Procurorului General). Noul sistem nu a încurajat pe deplin competiția 
între procurori. Astfel, din cele 26 de funcții de conducere scoase la concurs, pentru ocu-
parea a 20 funcții s-a înregistrat câte un singur candidat. În 17 cazuri, candidații dețineau 
deja interimatul funcției la care candidau. Se pare că deținerea interimatului funcției de 
conducere prin ordinul Procurorului General descurajează alți procurori să candideze la 
funcțiile de conducere16. De exemplu, toți candidații la funcțiile de procurori-șefi ai pro-
curaturilor teritoriale, numiți interimari de Procurorul General la 24 martie 202117 în mai 
2021, au câștigat concursurile pentru funcțiile respective în lipsa unor contracandidați. 

Aceste cifre confirmă că, cel puțin în 65% din cazuri, procurorul-șef a fost de facto 
identificat de Procurorul General și învestit în funcție formal în baza concursului orga-
nizat de CSP. Trebuie de remarcat că regimul juridic al asigurării interimatului funcției 
de conducere a fost modificat recent18. Și anume, CSP poate aproba sau poate respinge 
interimatul dispus prin ordinul Procurorului General. În cazul în care respinge interimatul 
dispus de Procurorul General, CSP desemnează interimarul pentru funcția respectivă, 
care va dura până la ocuparea prin concurs.

Pentru alte șase funcții s-au înregistrat doi sau mai mulți candidați. Totuși, în cazul a 
două din cele șase funcții, contracandidații s-au retras din concurs până la finalizarea aces-
tuia, astfel încât în concurs a rămas doar un singur candidat19. În final, doar patru (15%) 

16 A se vedea un exemplu privind legătura cauzală dintre dispunerea interimatului prin ordinul 
Procurorului General http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8540/ și rezultatele concur-
surilor http://csp.md/sites/default/files/2021-05/50.%20HOT.%20transmitere%20dosare%20
%C3%AEn%20CSCP.pdf;

17 A se vedea comunicat de presă al Procuraturii Generale, disponibil la: http://procuratura.md/
md/newslst/1211/1/8540/;

18 A se vedea art. 271 din Legea nr. 3/2016 cu privire la procuratură. Amendamente introduse prin 
Legea nr.102 din 24 august 2021, disponibilă la https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_
id=127598&lang=ro;

19 A se vedea concursul finalizat la 7 mai 2020 privind ocuparea funcției de procuror - șef al Pro-
curaturii raionului Ștefan Vodă; concursul finalizat la 7 mai 2020 pentru funcția de procuror 
- șef al Procuraturii raionului Drochia. La concursul finalizat 19 februarie 2021 pentru funcția 
de procuror-șef al Procuraturii raionului Strășeni un candidat s-a retras. Totuși, în acel caz au 
ajuns la sfârșitul concursului doi candidați. 

http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8540/
http://csp.md/sites/default/files/2021-05/50.%20HOT.%20transmitere%20dosare%20%C3%AEn%20CSCP.pdf
http://csp.md/sites/default/files/2021-05/50.%20HOT.%20transmitere%20dosare%20%C3%AEn%20CSCP.pdf
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8540/
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8540/
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127598&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127598&lang=ro
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din cele 26 de funcții de conducere scoase la concurs au fost suplinite prin concursuri la 
care au participat efectiv doi și mai mulți candidați20. 

Figura nr. 1. Rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere 

Am încercat să înțelegem motivele din care s-au retras candidații din concursuri. În 
concursul finalizat la 7 mai 2020 privind ocuparea funcției de procuror-șef al Procuraturii 
raionului Ștefan Vodă, inițial au participat doi candidați. Candidatul Eugeniu TROCIN 
s-a retras din concurs, iar Vladislav GUZIC a fost desemnat câștigătorul concursului. 
Ambii candidați dețineau funcțiile de procurori-șefi interimari (Eugen TROCIN la Pro-
curatura Dondușeni, iar Vladislav GUZIC - la Procuratura Căușeni). Din hotărârea CSP 
reiese că Eugen TROCIN a depus cerere de retragere din propria inițiativă până ca dosarul 
său să fie evaluat de CSCP. 

La un alt concurs finalizat la 7 mai 2020 pentru funcția de procuror-șef al Procuraturii 
raionului Drochia, la fel, inițial au participat doi candidați. Candidatul Viorel TUREAC 
(procuror șef interimar Procuratura mun. Bălți) și același candidat Eugeniu TROCIN. 
Ultimul din nou a depus cerere din retragere din concurs înainte de a fi evaluat de CSCP.

La al treilea concurs finalizat la 7 mai 2020 privind ocuparea funcției de procuror-
șef al Procuraturii raionului Dondușeni, au participat doi candidați: Anatolie BANARU 
(adjunct al Procuraturii Drochia) și același Eugeniu TROCIN (deținea interimatul funcției 
pentru care candida). Anatolie BANARU a fost desemnat câștigătorul concursului. În 

20 A se vedea concursul finalizat la 7 mai 2020 privind ocuparea funcției de procuror - șef al 
Procuraturii raionului Dondușeni; concursul finalizat la 19 februarie 2021 privind ocuparea 
funcției de procuror - șef al Procuraturii raionului Căușeni; concursul finalizat la 19 februarie 
2021 privind ocuparea funcției de procuror - șef al Procuraturii raionului Cimișlia; și concursul 
finalizat la 19 februarie 2021 privind ocuparea funcției de procuror - șef al Procuraturii raionu-
lui Strășeni.

Concursurile pentru ocuparea funcțiilor de conducere în procuratură

4,15 %

Concurs cu doi  
și mai mulți candidați

22,85 %

Concurs  
cu un singur candidat
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acest caz, punctajul obținut de Anatolie BANARU în cadrul evaluării performanțelor a 
fost mai înalt decât cel obținut de Eugen TROCIN, deși la CSCP - punctajul lor era 
aproape similar. 

În cadrul concursului finalizat la 19 februarie 2021 pentru funcția de procuror-șef al 
Procuraturii raionului Strășeni s-au înregistrat trei candidați, Ruslan LUPAȘCU (asi-
gura interimatul funcției pentru care candida) Anatolie GÎRBU (procuror, Procuratura 
Ungheni) și Aurelian BUZDUGAN (adjunct al procurorului șef Procuratura Strășeni). 
La evaluarea performanțelor toți trei candidați au obținut un punctaj aproape egal. Candi-
datul Aurelian BUZDUGAN s-a retras din concurs înainte de a fi evaluat de CSCP, asta 
deși avea punctajul cel mai mare la evaluarea performanțelor. CSP a desemnat câștigătorul 
concursului pe Ruslan LUPAȘCU. Acesta a obținut un punctaj mult mai mare la CSCP 
în coraport cu Anatolie GÎRBU.

Majoritatea din cele 26 funcții de conducere scoase la concurs erau în procuraturi teri-
toriale. Totuși, au avut loc trei concursuri pentru ocuparea funcțiilor de șefi de subdivizi-
uni ale Procuraturii Generale și unul pentru ocuparea funcției de conducere a Procuraturii 
pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Toate aceste 
patru poziții au fost ocupate de către persoanele care dețineau interimatul funcției și în 
lipsa unor contracandidați21.

Modul în care au fost ocupate funcțiile de conducere în Procuratura Generală sau 
PCCOCS, unde activează un număr mare de procurori, ar putea sugera că pretendenții 
nedoriți nu au fost încurajați să se înscrie la concurs. Având în vedere sistemul puternic 
ierarhizat al Procuraturii din Republica Moldova, acest scenariu nu poate fi exclus. 

21 A se vedea concursul finalizat la 4 septembrie 2020 privind ocuparea funcției de procuror - șef 
al PCCOCS; concursul finalizat la 4 martie 2019 privind ocuparea funcției de procuror - șef al 
Secției avizare și propuneri de legiferare; concursul finalizat la 29 aprilie 2021 privind ocuparea 
funcției de procuror - șef al Secției analiză criminologică, avizare și propuneri de legiferare; 
concursul finalizat la 29 aprilie 2021 privind ocuparea funcției de procuror - șef al Secției con-
trolul activității speciale de investigații și asigurarea secretului de stat;



Punctajul obținut de candidații  
în concurs și atitudinea CSP

Procurorii care doresc să fie promovați trebuie să fie supuși evaluării performanțelor de 
către CEPP și evaluării de către CSCP. Ambele evaluări sunt efectuate în baza mai mul-
tor criterii aprobate de către CSP și fiecare candidat obține un punctaj. În urma evaluării 
performanțelor de către CEPP, procurorul poate obține cel mult 100 de puncte. În cazul 
participării la concursul pentru ocuparea funcției de procuror-șef sau adjunct al acestuia, 
punctajul maxim care poate fi oferit de CSCP este de 70 de puncte. Se consideră câștigător 
al concursului candidatul care a obținut cel mai mare punctaj în concurs. Punctajul din 
concurs reprezintă suma punctajului obținut la CEPP și CSCP. 

Am încercat să analizăm dacă punctajul oferit de către CEPP diferă mult de cel oferit de 
CSCP. De asemenea, am analizat care este punctajul obținut de candidați la CEPP și CSCP.

Din cei 146 de procurori care au participat la concurs 63 (43%) au fost evaluați de 
CEPP -. Această diferență se datorează faptului că multe concursuri se refereau la angaja-
rea procurorilor în funcție, care nu sunt evaluați de CEPP. Cei 56 de candidați care doreau 
să devină procurori au obținut la CSCP un punctaj mediu de 20 de puncte din 30 maxim 
posibil. În cazul concursurilor pentru transferul sau promovarea procurorilor, punctajul 
mediu acordat de CSCP este de 38.2 din 50 maxim posibil, iar punctajul mediu acordat de 
CEPP - 82.9. Punctajul mediu obținut în concurs este de 121.6 (81%) din 150 punctajul 
maxim pentru cei 23 de procurori care doreau promovarea și au fost evaluați de ambele 
colegii. În cazul concursurilor pentru funcțiile de conducere, punctajul mediu acordat de 
CSCP este de 57.4 din 70 puncte maxim posibile, iar CEPP a acordat un punctaj mediu de 
86.6 din 100 maxim posibile. Punctajul mediu obținut în concurs de către candidați este 
de 144.2 (85%) din 170 maxim posibil. Având în vedere performanța modestă și încrede-
rea redusă în procuratură, un punctaj atât de înalt obținut de un număr atât de mare de 
procurori trezește întrebări temeinice cu privire la criteriile de apreciere a candidaților sau 
calitatea evaluării lor.

La fel în cadrul acestei cercetări am verificat dacă pretendenții evaluați cel mai bine în 
cadrul evaluării performanțelor au fost aceiași ca și cei care au obținut cel mai mare punctaj 
la CSCP. Am dorit să verificăm în ce măsură punctajul oferit de CSCP influențează în 
mod determinant rezultatul concursurilor, în detrimentul evaluării performanțelor. În șase 
din cele șapte concursuri (între procurori care își doreau o promovare) la care au participat 
până în final cel puțin doi candidați, CSCP a oferit cel mai înalt punctaj candidaților care 
au obținut cel mai mare punctaj în cadrul evaluării performanțelor. Aceste cifre confirmă 
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că, în general, persoanele care obțin un rezultat mai bun în cadrul evaluării performanțelor 
sunt ulterior apreciate mai înalt și de către CSCP. 

Totuși o excepție vizibilă a fost în cadrul unui concurs pentru ocuparea funcției de procu-
ror în cadrul PCCOCS, unde la CEPP candidatul Vitalie COSTIȘANU a obținut cel mai 
mai mic punctaj (76.2, fiind acordat calificativul „bine”) în coraport cu contracandidații săi 
(care au avut un punctaj mediu de 83 și calificativul „foarte bine”), iar la CSCP - obținând 
al doilea cel mai mare punctaj acordat (40.09, pe când alți contracandidați au obținut un 
punctaj mediu de 36.8)22. Într-un final, datorită punctajului mai mare acordat de CSCP - 
candidatul a ocupat una din cele 5 funcții scoase la concurs. Tot în același concurs, deși la 
CEPP au obținut unele dintre cele mai mari punctaje, până a fi supuși procedurilor CSCP, 
trei candidați au depus cereri de retragere din concurs.

Din câte se pare, CSP și Procurorul General nu obiectează numirii câștigătorilor con-
cursurilor, poate cu unele mici excepții23. Candidații care au obținut cel mai mare punctaj 
în concurs au fost ulterior numiți în funcțiile pentru care au candidat. Acest fapt confirmă 
că, la prima vedere, influența CSP și a Procurorului General asupra rezultatelor concur-
surilor la etapa finală a acestora nu există. Totuși, această constatare trebuie analizată în 
contextul numărului redus al concursurilor la care au participat mai mult de un candidat 
și aparenței că persoanele nedorite de conducerea procuraturii nu participau la concursuri.

22 A se vedea hotărârea CSP nr. 1-73/2020 din 4 septembrie 2020 pentru ocuparea a 5 funcții de 
procuror în PCCOCS. 

23 A se vedea hotărârea CSP nr. 1-94/2020 din 15 octombrie 2020 prin care nu validează numirea 
candidatului pentru ocuparea unei funcții vacante de procuror în Procuratura raionului Ocnița. 
În rezultatul deliberării, respectivul candidat nu a întrunit numărul necesar de voturi a mem-
brilor CSP pentru a fi numit în funcția de procuror; 



Transferuri efectuate  
la solicitarea Procurorului General

Începând cu 24 iulie 2020, transferul procurorului într-o funcție de același nivel sau 
nivel inferior, cu excepția funcției de procuror-șef și adjunct al procurorului-șef, se reali-
zează prin hotărârea CSP, la propunerea Procurorului General. Această propunerea tre-
buie însoțită de cererea de transfer, trebuie să fie motivată și să includă informații privind 
cariera procurorului, situația posturilor vacante și mențiunea cu privire la rezultatul con-
sultării opiniei procurorilor-șefi din subdiviziunile vizate.

Procurorul General prezintă propunerea de transfer în ședința CSP, iar procurorul 
participă obligatoriu, își expune consimțământul și susține motivația depunerii cererii, 
asupra cărora pot fi acordate întrebări din partea membrilor CSP. Prin hotărâre moti-
vată, CSP poate respinge propunerea de transfer dacă constată lipsa consimțământului 
procurorului al cărui transfer se solicită sau alte circumstanțe care viciază realizarea 
procedurii de transfer. 

Excluderea concursurilor pentru transferuri este regretabilă. Aceasta a oferit o pârghie 
puternică pentru Procurorul General de a influența cariera procurorilor. Nu este clar cum 
Procurorul General identifică procurorii care urmează a fi transferați. De asemenea, legea 
nu prevede motivele din care Procurorul General poate refuza solicitarea procurorului de 
transfer. De asemenea, CSP are competențe foarte reduse pentru a respinge propunerea 
Procurorului General. De facto, transferul procurorilor din regiuni în mun. Chișinău este 
privită de majoritatea procurorilor drept o promovare, iar exercitarea transferului în mod 
netransparent și în bază de discreție, de facto, este un mijloc de a asigura loialitatea procu-
rorilor în raport cu Procurorul General. 

Începând cu 24 iulie 2020 au fost efectuate 24 de transferuri, ceea ce prezintă mai 
mult de 2/3 din funcțiile de procuror ocupate în ultimele 12 luni (a se vedea Anexa nr. 
2). În afara transferurilor, au fost ocupate doar 10 funcții de procuror. Toate propunerile 
Procurorului General de transfer au fost acceptate cu votul unanim al membrilor CSP, în 
lipsa de obiecții și doar pe alocuri cu întrebări către candidați privind motivația lor de a fi 
transferați. Candidații de regulă motivau transferul prin dorința de creștere profesională 
sau din motive personal - familiale. Majoritatea acestor transferuri (11) au fost efectuate 
din procuraturile teritoriale spre procuratura mun. Chișinău.

Am observat că, unele transferuri efectuate au dinamică progresivă de accedere în 
funcțiile de conducere. De exemplu, la 17 decembrie 2020, Vladislav COJOCARU a fost 
transferat la solicitarea Procurorului General din funcția de procuror-șef al Procuraturii 
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raionului Căușeni (de fapt, din 8 decembrie 2019, acesta era detașat în funcția procuror-șef 
adjunct interimar al Procuraturii Anticorupție) în funcția de procuror în Procuratura mun. 
Chișinău. La 24 martie 2021, prin ordinul Procurorului General, Vladislav COJOCARI 
este numit procuror-șef interimar al Procuraturii r-lui Ialoveni24, iar la 20 mai 2021 el este 
numit de CSP în funcția de procuror-șef al acestei procuraturi în urma unui concurs la care 
acesta nu a avut contracandidați. 

24 A se vedea comunicatul de presă al Procuraturii Generale, disponibil la: http://procuratura.md/
md/newslst/1211/1/8540/;

http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8540/
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8540/


Dimensiunea de gen 

La 31 decembrie 2020, 200 (31.3%) din cei 638 de procurori în funcție erau femei. 
La aceeași dată, în procuratură existau 124 funcții de procuror cu atribuții de conducere. 
Dintre acestea doar 12 (9.7%) erau ocupate de femei25. În Procuratura Generală în funcții 
manageriale erau 19 bărbați și trei femei, iar în cadrul procuraturilor specializate - 12 
bărbați și doar o femeie. Situația nu este diferită nici în cadrul procuraturilor teritoriale, 
unde bărbații ocupau 81 de funcții de conducere și doar opt erau deținute de către femei. 
Acest fapt confirmă în mod clar că femeile dețin mult mai rar funcții de conducere în sis-
temul procuraturii decât bărbații.

Am încercat să stabilim dacă numărul redus de femei procuror care dețin funcții de 
conducere se datorează reticenței acestora de a participa la concursuri. Ne-am propus să 
stabilim dacă, la prima vedere, femeile care au candidat nu au fost dezavantajate. În perioda 
de monitorizare, din 146 de candidați care s-au înscris în cele 19 concursuri analizate, 
doar 34 (23,2%) au fost femei26. Din cei 121 câștigători desemnați - 30 (24.8%) au fost 
femei. Adică din 34 femei care au candidat la acele concursuri (unele din ele au candidat de 
câteva ori pentru diferite poziții) - 30 au fost desemnate câștigătoare. Majoritatea femeilor 
au fost desemnate câștigătoare ale concursurilor la care a participat un singur candidat 
- 25 de concursuri. Totodată trebuie menționat că aceste concursuri se refereau la ocupa-
rea și accederea în funcția de procuror. Celelalte cinci femei-procuror au fost desemnate 
câștigătoare ale concursurilor în care au existat contracandidați. Într-un concurs au fost 
două femei contracandidate, cu punctaje acordate de ambele Colegii aproape identice27. 
Într-un concurs pentru patru funcții vacante de procuror în Procuratura Anticorupție au 
depus cereri de participare la concurs șase candidați, dintre care trei femei. Au fost numiți 
primii patru candidați cu cel mai mare punctaj, printre care două femei28. Aceste cifre 
confirmă că, deși femeile-procuror ezită de a participa la concursuri, în concursurile la care 
acestea au participat, ele nu au fost defavorizate în raport cu bărbații. 

25 A se vedea Raportul de activitate al Procuraturii Generale pentru anul 2020, p. 12-13, dis-
ponibil la: http://procuratura.md/file/Raport%20de%20activitate%20a%20Procuraturii%20
Republicii%20Moldova%20pentru%20anul%202020.pdf. 

26 Au fost luate considerație numărul total de candidate, fiindcă unele femei procuror au aplicat la 
mai multe concursuri sau funcții. 

27 A se vedea concursul finalizat la 17 octombrie 2019 privind ocuparea funcției de procuror în 
Procuratura Anticorupție.

28 A se vedea concursul finalizat la 4 septembrie 2020 privind ocuparea funcției de procuror în 
Procuratura Anticorupție.

http://procuratura.md/file/Raport%20de%20activitate%20a%20Procuraturii%20Republicii%20Moldova%20pentru%20anul%202020.pdf
http://procuratura.md/file/Raport%20de%20activitate%20a%20Procuraturii%20Republicii%20Moldova%20pentru%20anul%202020.pdf
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La fel, în perioada actuală de monitorizare, ne-am propus să stabilim câte femei au 
obținut funcții de conducere în sistemul procuraturii. Din 34 de candidați care s-au înscris 
pentru cele 26 de funcții de conducere scoase la concurs - doar două (5.8%) au fost femei. 
Ambele au fost desemnate câștigătoare ale concursurilor, doar că, în concursurile cu o 
singură candidată și unde ambele dețineau interimatul funcției pentru care au candidat29. 
Numărul redus al femeilor-procuror care au participat la aceste concursuri poate fi explicat 
cu greu întrucât în sistem sunt suficiente femei cu experienţă îndelungată în procuratură.

29 A se vedea concursul finalizat la 19 februarie 2021 privind ocuparea funcției de adjunct al pro-
curorului - șef al Procuraturii mun. Bălți și concursul finalizat la 20 mai 2021 privind ocuparea 
funcției de procuror-șef al Procuraturii Ocnița.



Concluzii 

În perioada ianuarie 2019 - mai 2021 noul sistem nu a încurajat pe deplin competiția 
între procurori. Din cele 26 de funcții de conducere scoase la concurs, la concursul pentru 
ocuparea a 22 funcții (85%) a participat în final un singur candidat. Aceste cifre confirmă 
că funcțiile de conducere în procuratură sunt de regulă ocupate în lipsa unui concurs veri-
tabil. 

17 din cele 26 de funcții de conducere scoase la concurs (65%) au fost ocupate de 
candidații care dețineau deja interimatul funcției pentru care candidau. Aceștia au fost 
numiți interimari prin ordinul Procurorului General după ce procurorii-șefi anteriori au 
demisionat sau mandatul lor a expirat. Aceste cifre confirmă că, cel puțin în 65% din 
cazuri, procurorul-șef a fost, de facto, identificat de Procurorul General și învestit în 
funcție formal în baza concursului organizat de Consiliul Superior al Procurorului (CSP).

Din câte se pare, CSP și Procurorul General nu obiectează numirii câștigătorilor con-
cursurilor. Candidații care au obținut cel mai mare punctaj în concurs au fost ulterior 
numiți în funcțiile pentru care au candidat. Acest fapt confirmă că, la prima vedere, influ-
enta CSP și a Procurorului General asupra rezultatelor concursurilor la etapa finală a aces-
tora nu există. Totuși, această constatare trebuie analizată în contextul numărului redus 
al concursurilor la care au participat mai mult de un candidat și aparenței că persoanele 
nedorite de conducerea procuraturii nu participau la concursuri. Mai mult, având în vedere 
performanțele modeste și încrederea redusă în procuratură, punctajele înalte obținute la 
CEPP și la CSCP de un număr atât de mare de procurori trezește întrebări temeinice cu 
privire la criteriile de apreciere a candidaților sau calitatea evaluării lor.

Din cei 146 de candidați care s-au înscris în cele 19 concursuri analizate, doar 34 
(23,2%) au fost femei. Din cei 121 câștigători ai concursurilor 30 (24.8%) au fost femei. Cu 
alte cuvinte, din cele 34 femei care au candidat la acele concursuri (unele din ele au candi-
dat de câteva ori pentru poziții diferite), 30 au fost desemnate câștigătoare. Din cei 34 de 
candidați care s-au înscris pentru cele 26 de funcții de conducere scoase la concurs, doar 
două (5.8%) au fost femei. Numărul redus al femeilor-procuror care au participat la aceste 
concursuri nu poate fi explicat prin numărul redus al femeilor-procuror cu experiență, 
ponderea acestora fiind mult mai mare de 6% din numărul total al procurorilor. 

După 24 iulie 2020 au fost efectuate 24 de transferuri la propunerea Procurorului 
General, ceea ce prezintă mai mult de 2/3 din funcțiile de procuror ocupate în ultimele 12 
luni. Transferul procurorilor reprezintă o pârghie puternică pentru Procurorul General de 
a influența cariera procurorilor. Nu este clar cum Procurorul General identifică procurorii 
care urmează a fi transferați. De asemenea, legea nu prevedea motivele din care Procurorul 
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General poate refuza solicitarea procurorului de transfer. Toate propunerile Procurorului 
General de transfer au fost acceptate de CSP fără obiecții. Majoritatea acestor transferuri 
(11) au fost efectuate din procuraturile teritoriale spre procuratura mun. Chișinău, ceea ce 
prezintă, de facto, o promovare. Exercitarea transferului în mod netransparent și în bază 
de discreție, de facto, devine un mijloc de a asigura loialitatea procurorilor în raport cu 
Procurorul General. 



Recomandări 

Publicarea de către CSP a tuturor funcțiilor vacante din procuratură pe pagina sa web 
oficială și ocuparea tuturor funcțiilor vacante de procuror la următorul concurs, după cum 
prevede legea;

Organizarea de concursuri veritabile, cu mai mulți candidați, în special pentru funcțiile 
de conducere în procuratură. Asigurarea de către CSP a acestui lucru va spori independența 
procurorilor și va consolida meritocrația în procuratură;

Analizarea modului de evaluarea a candidaților de către CEPP și CSCP, pentru a asi-
gura că punctajul oferit de acestea ref lectă în mod corespunzător calitățile și abilitățile per-
soanei evaluate. Acest lucru ar putea implica revizuirea criteriilor de apreciere a candidaților 
de către CEPP și CSCP;

Revenirea la situația în care transferul procurorilor se face prin concurs. Acordarea 
rolului determinant în transferarea procurorilor către Procurorul General nu are decât să 
submineze independența procurorilor.



Anexa nr. 1 – Concursurile anunțate de CSP (1 ianuarie 2019 – 1 aprilie 2021)  

Data  
hotărârii 

CSP

Nr.  
hotărâ-
rii CSP

Data limita 
pentru 

înscrierea la 
concurs

Funcțiile scoase la concurs

2019

1 17.01.2019 1-3/ 
2019 30.01.2019

- procuror-șef al Secției avizare și propuneri 
de legiferare din cadrul Direcției politici, 
reforme și protecția intereselor societății a 
Procuraturii Generale; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii 
r-lui Cantemir;

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii 
r-lui Taraclia.

17.01.2019

- procuror în Procuratura Anticorupție (3 
unități). 

- procuror în Procuratura mun.Chișinău (3 
unități);

- procuror în Procuratura raionului Ialoveni 
(1 unitate vacantă provizoriu până la 
09.12.2022).

2 17.01.2019 1-5/ 
2019 30.01.2019

- procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, 
oficiul Comrat (2 unități);

- procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, 
oficiul Ceadîr-Lunga (2 unități);

- procuror în Procuratura municipiului 
Chișinău (5 unități - 4 unități perman-
ente) și 1 unitate vacantă provizoriu până 
la data de 02.10.2021);

- procuror în Procuratura mun.Bălți (2 
unități – 1 unitate permanentă și 1 
unitate vacantă provizoriu până la data de 
11.09.2021);

- procuror în Procuratura r-lui Basarabeas-
ca (1 unitate); 

- procuror în Procuratura r-lui Cahul (1 
unitate vacantă provizoriu până la data de 
25.08.2021);

- procuror în Procuratura r-lui Căușeni (1 
unitate vacantă provizoriu până la data de 
28.02.2021);

- procuror în Procuratura r-lui Dondușeni 
(1 unitate);

- procuror în Procuratura r-lui Edineț (1 
unitate);

- procuror în Procuratura r-lui Glodeni (1 
unitate); 

- procuror în Procuratura r-lui Ocnița (2 
unități);

- procuror în Procuratura r-lui Taraclia (1 
unitate vacantă provizoriu până la data de 
08.04.2021).

http://www.procuratura.md/file/3.%20Hot%20CSP%20anunt%20concurs%20intre%20proc%2017.01.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/3.%20Hot%20CSP%20anunt%20concurs%20intre%20proc%2017.01.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/5.%20Hot%20CSP%20anunt%20concurs%20%20candid%20%20fa%20de%20proc%2017.01.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/5.%20Hot%20CSP%20anunt%20concurs%20%20candid%20%20fa%20de%20proc%2017.01.19.pdf
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Data  
hotărârii 

CSP

Nr.  
hotărâ-
rii CSP

Data limita 
pentru 

înscrierea la 
concurs

Funcțiile scoase la concurs

3 28.03.2019 1-29/ 
2019 28.03.2019

- procuror în Secția unificare a practicii 
în domeniul reprezentării învinuirii în 
instanțele de judecată din cadrul Direcției 
judiciare a Procuraturii Generale (1 uni-
tate);

- procuror în Procuratura Anticorupție (1 
unitate)

- procuror în Procuratura municipiului 
Chișinău (3 unități);

- procuror în Procuratura raionului Ialoveni 
(1 unitate);

- procuror în Procuratura raionului 
Dubăsari (1 unitate);

- procuror în Procuratura raionului Ni-
sporeni (1 unitate). 

10.04.2019 - adjunct al procurorului-șef al Procuraturii 
mun.Bender

4 23.05.2019 1-48/ 
2019 23.05.2019

- procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, 
Oficiul Ceadîr-Lunga (2 unități);

- procuror în Procuratura raionului Basara-
beasca (1 unitate);

- procuror în Procuratura raionului 
Dondușeni (1 unitate);

- procuror în Procuratura raionului Dro-
chia(1 unitate);

- procuror în Procuratura raionului Edineț 
(1 unitate);

- procuror în Procuratura raionului Ocnița 
(2 unități);

- procuror în Procuratura raionului Rezina 
(1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Rîșcani 
(1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Strășeni 
(1 unitate).

5 23.05.2019 1-49/ 
2019 23.05.2019

- procuror în Secția analiză criminologică, 
avizare și propuneri de legiferare din 
cadrul Direcției politici, reforme și 
protecția intereselor societății a Procura-
turii Generale;

- procuror al Serviciului protecția date-
lor cu caracter personal al Procuraturii 
Generale;

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii 
raionului Cantemir;

- procuror în Procuratura municipiului 
Chișinău (4 unități);

- procuror în Procuratura raionului Cahul 
(1 unitate);

- procuror în Procuratura raionului Ialoveni 
(1 unitate). 

http://www.procuratura.md/file/29.%20HOT.%20CSP%20anun%20concurs%20proc%2024.04.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/29.%20HOT.%20CSP%20anun%20concurs%20proc%2024.04.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/48%20HOT%20anunT%20concurs%202.07.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/48%20HOT%20anunT%20concurs%202.07.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/49.%20HOT%20AnunT%20concurs%20v.m%202.07.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/49.%20HOT%20AnunT%20concurs%20v.m%202.07.19.pdf
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Data  
hotărârii 

CSP

Nr.  
hotărâ-
rii CSP

Data limita 
pentru 

înscrierea la 
concurs

Funcțiile scoase la concurs

6 03.07.2019 1-62/ 
2019 03.07.2019

- procuror în Procuratura Anticorupție (1 
unitate);

- procuror în Procuratura municipiului 
Chișinău (2 unități);

- procuror în Procuratura municipiului 
Bender (1 unitate);

- procuror în Procuratura raionului Orhei 
(1 unitate).

7 29.08.2019 1-81/ 
2019 29.08.2019

- procuror în Procuratura Anticorupție (2 
unități);

- procuror în Procuratura raionului Călărași 
(1 unitate)

8 27.09.2019 1-93/ 
2019 27.09.2019 - procuror în Procuratura raionului Cahul 

(1 unitate).

9 03.10.2019 1-103/ 
2019 03.10.2019

- procuror în Procuratura municipiului 
Chișinău (2 unități);

- procuror în Procuratura raionului 
Basarabească (1 unitate);

- procuror în Procuratura raionului 
Dondușeni (1 unitate);

- procuror în Procuratura raionului Edineț 
(1 unitate);

- procuror în Procuratura raionului Ocnița 
(1 unitate);

- procuror în Procuratura raionului Rîșcani 
(1 unitate). 

10 17.10.2019 1-113/ 
2019 17.10.2019

- procuror în Secția protocol, cooperare 
internaţională şi integrare europeană din 
cadrul Direcției cooperare internaţională şi 
integrare europeană a Procuraturii Generale 
(1 unitate);

- procuror în Procuratura Anticorupție (2 
unități);

- procuror în Procuratura pentru Combaterea 
Criminalității Organizate și Cauze Speciale 
(5 unități).

http://procuratura.md/file/62%20Anun%20concurs%20procurori%2031.07.19.pdf
http://procuratura.md/file/62%20Anun%20concurs%20procurori%2031.07.19.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-09/81.Hot_.%20Anun%C8%9Bare%20concurs%20procurori_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-09/81.Hot_.%20Anun%C8%9Bare%20concurs%20procurori_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/93%20HOT.%20Anun%C8%9Bare%20concurs%20procurori%20-%20FINAL.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/93%20HOT.%20Anun%C8%9Bare%20concurs%20procurori%20-%20FINAL.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/103.%20Hot.%20anuntarea%20concurs.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/103.%20Hot.%20anuntarea%20concurs.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/113.%20Hot.%20anuntarea%20concursurilor%20intre%20procurori.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/113.%20Hot.%20anuntarea%20concursurilor%20intre%20procurori.pdf
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Data  
hotărârii 

CSP

Nr.  
hotărâ-
rii CSP

Data limita 
pentru 

înscrierea la 
concurs

Funcțiile scoase la concurs

11 11.11.2019 1-117/ 
2019 11.11.2019

- procuror în Procuratura municipiului 
Chișinău (8 unități):

- 3 unități permanente - 5 unități provi-
zoriu vacante (03.02.2022; 21.05.2022; 
20.07.2022; 01.08.2022; 02.09.2022);

- procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, 
Oficiul Ceadîr-Lunga (3 unități);

- procuror în Procuratura raionului Basara-
beasca (1 unitate);

- procuror în Procuratura raionului 
Dondușeni (1 unitate);

- procuror în Procuratura raionului Ialoveni (1 
unitate);

- procuror în Procuratura raionului Ocnița (2 
unități);

- procuror în Procuratura raionului Strășeni 
(1 unitate);

- procuror în Procuratura raionului Florești 
(1 unitate provizoriu vacantă până la 
01.06.2022);

- procuror în Procuratura raionului So-
roca (1 unitate provizoriu vacantă până la 
21.12.2021).

12 19.11.2019 1-126/ 
2019 19.11.2019

- procuror în Procuratura pentru Combaterea 
Criminalității Organizate și Cauze Speciale 
(6 unități);

-  procuror în Procuratura Anticorupție (1 
unitate);

- procuror în Procuratura raionului Ștefan-
Vodă (1 unitate).

2020

13 30.01.2020 1-11/ 
2020 04.03.2020

- procuror-șef al Procuraturii raionului 
Dondușeni;

- procuror-șef al Procuraturii raionului Dro-
chia;

- procuror-șef al Procuraturii raionului 
Telenești;

- procuror-șef al Procuraturii raionului 
Florești;

- procuror-șef al Procuraturii raionului Ștefan 
Vodă;

- procuror-șef al Procuraturii raionului Cahul.

30.01.2020
- procuror în Procuratura de circumscripție 

Chișinău (1 unitate);
- procuror în Procuratura raionului Ștefan 

Vodă (1 unitate).

http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/117.%20Hot.%20anuntarea%20concursurilor.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/117.%20Hot.%20anuntarea%20concursurilor.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-12/126.%20Hot.%20anuntarea%20concurs.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-12/126.%20Hot.%20anuntarea%20concurs.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-03/11.%20Hot%C4%83r%C3%A2rea%20anun%C8%9B%20concurs.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-03/11.%20Hot%C4%83r%C3%A2rea%20anun%C8%9B%20concurs.pdf


|    37Anexa nr. 1 Concursurile anunțate de CSP (1 ianuarie 2019 – 1 aprilie 2021) 

Data  
hotărârii 

CSP

Nr.  
hotărâ-
rii CSP

Data limita 
pentru 

înscrierea la 
concurs

Funcțiile scoase la concurs

14 28.05.2020 1-43/ 
2020

05.06.2020
- procuror-șef al Procuraturii pentru Com-

baterea Criminalității Organizate și Cauze 
Speciale. 

28.05.2020

- procuror în Secția unificare a practicii în do-
meniul 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);

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

- procuror în Procuratura raionului Ocnița (2 
unități);

- procuror în Procuratura raionului Soroca (1 
unitate).

15 12.06.2020 1-45/ 
2020 12.06.2020

- procuror în Procuratura de circumscripție 
Chișinău (1 unitate)

- procuror în Procuratura raionului Cahul (2 
unități);

- procuror în Procuratura raionului Cantemir 
(1 unitate);

- procuror în Procuratura raionului 
Dubăsari(1 unitate);

- procuror în Procuratura raionului Rîșcani (1 
unitate);

- procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, 
Oficiul Ceadîr-Lunga (2 unități);

și pentru următoarele funcții vacante provi-
zoriu:

- procuror în Procuratura municipiului 
Chișinău (4 unități);

- procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, 
Oficiul Central (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Cahul (1 
unitate).

16 10.09.2020 1-82/ 
2020 10.09.2020

- procuror în Procuratura municipiului 
Chișinău (7 unități);

- procuror în Procuratura raionului Basara-
beasca (1 unitate);

- procuror în Procuratura raionului Leova (1 
unitate);

- procuror în Procuratura raionului Ocnița (1 
unitate).

http://www.csp.md/sites/default/files/2020-07/43.%20HOT.%20anun%C8%9Bare%20concurs%20docx.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-07/43.%20HOT.%20anun%C8%9Bare%20concurs%20docx.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-07/45.%20Hot.%20anuntare%20concurs%20vechime%20munc%C4%83.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-07/45.%20Hot.%20anuntare%20concurs%20vechime%20munc%C4%83.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-09/82.%20HOT.%20anuntare%20concurs%20vechime%20munc%C4%83.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-09/82.%20HOT.%20anuntare%20concurs%20vechime%20munc%C4%83.pdf
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Data  
hotărârii 

CSP

Nr.  
hotărâ-
rii CSP

Data limita 
pentru 

înscrierea la 
concurs

Funcțiile scoase la concurs

17 18.12.2020 1-131/ 
2020 19.01.2021

- procuror-șef al Procuraturii municipiului 
Chișinău;

- procuror-șef al Procuraturii municipiului 
Bălți;

- procuror-șef al Procuraturii raionului 
Cimișlia;

- procuror-șef al Procuraturii raionului 
Strășeni;

- procuror-șef al Procuraturii raionului 
Rezina;

- procuror-șef al Procuraturii raionului 
Căușeni;

- procuror-șef al Procuraturii raionului Ba-
sarabeasca;

- adjunct al procuror-șef al Procuraturii muni-
cipiului Bălți.

2021

18 25.02.2021 1-28/ 
2021 24.03.2021

- procuror-șef al Secției analiză criminologică, 
avizare și propuneri de legiferare din cadrul 
Direcției politici, reforme și protecția intere-
selor societății a Procuraturii Generale;

- procuror-șef al Secției controlul activității 
speciale de investigații și asigurarea regimu-
lui secret a Procuraturii Generale;

- procuror-șef al Procuraturii raionului Leova;
- procuror-șef al Procuraturii raionului 

Glodeni.

19 01.04.2021 1-41/ 
2021 28.04.2021

- procuror-șef al Procuraturii raionului Ialo-
veni;

- procuror-șef al Procuraturii raionului So-
roca;

- procuror-șef al Procuraturii raionului 
Ocnița;

- procuror-șef al Procuraturii raionului Bri-
ceni;

- procuror-șef al Procuraturii raionului 
Edineț.

http://www.csp.md/sites/default/files/2021-01/131.%20Hot%C4%83r%C3%A2rea%20anun%C8%9B%20concurs.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-01/131.%20Hot%C4%83r%C3%A2rea%20anun%C8%9B%20concurs.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-03/28.%20Hot.%20anuntare%20concurs.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-03/28.%20Hot.%20anuntare%20concurs.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-05/41.%20Hot.%20anuntare%20concurs.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-05/41.%20Hot.%20anuntare%20concurs.pdf


Anexa nr. 2 – Transferuri efectuate la solicitarea Procurorului General

Data  
solicitării

Hotărârea 
CSP Transfer

26.11.2020 1-105/2020
Alexandru Plîngău din funcția de procuror în Procuratura 
raionului Edineț în funcția de procuror în Procuratura de 
circumscripție Chișinău.

26.11.2020 1-106/2020
Victor Todos din funcția de procuror în Procuratura raionu-
lui Cantemir în funcția de procuror în Procuratura raionului 
Cahul.

26.11.2020 1-107/2020
Iulia Popov din funcția provizoriu vacantă de procuror în 
Procuratura municipiului Chișinău în funcție permanentă de 
procuror în Procuratura municipiului Chișinău

26.11.2020 1-108/2020
Mariana Cazacu din funcția de procuror în Procuratura pen-
tru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale 
în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău

26.11.2020 1-109/2020
Ghenadie Tabuica din funcția de procuror în Procuratura 
raionului Edineț în funcția de procuror în Procuratura muni-
cipiului Chișinău.

26.11.2020 1-110/2020
Gheorghe Graur din funcția de procuror în Procuratura mu-
nicipiului Bălți în funcția de procuror în Procuratura munici-
piului Chișinău

26.11.2020 1-111/2020
Augustin Nastas din funcția de procuror în Procuratura mu-
nicipiul Bălți în funcția de procuror în Procuratura municipiul 
Chișinău

03.12.2020 1-114/2020
Gheorghe Enachi din funcția de procuror în Procuratura 
UTA Găgăuzia, Oficiul Comrat în funcția de procuror în 
Procuratura raionului Cantemir.

03.12.2020 1-115/2020
Olesea Cebotari din funcția provizoriu vacantă de procuror 
în Procuratura municipiului Bălți în funcție permanentă de 
procuror în Procuratura municipiului Bălți.

03.12.2020 1-116/2020
Eugeniu Trocin din funcția provizoriu vacantă de procuror în 
Procuratura raionului Edineț în funcție permanentă de pro-
curor în Procuratura raionului Edineț.

03.12.2020 1-117/2020
Marian Neamțu din funcția de procuror în Procuratura raion-
ului Ungheni în funcția de procuror în Procuratura raionului 
Strășeni.

03.12.2020 1-118/2020
Ivan Mărgineanu din funcția de procuror în Procuratura 
raionului Glodeni în funcția de procuror în Procuratura mu-
nicipiului Bălți.

17.12.2020 1-122/2020
Vladislav Cojocaru din funcția de procuror-șef al Procuraturii 
raionului Căușeni în funcția de procuror în Procuratura mu-
nicipiului Chișinău.

17.12.2020 1-123/2020
Eugeniu Tocarciuc din funcția de procuror, adjunct al 
procurorului-șef al Procuraturii raionului Sîngerei în funcția 
de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

http://www.csp.md/sites/default/files/2020-12/105.%20Hot.%20transfer%20Alexandru%20Pl%C3%AEng%C4%83u.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-12/106.%20Hot.%20transfer%20Victor%20Todos.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-12/107.%20Hot.%20transfer%20Iulia%20Popov.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-12/108.%20Hot.%20transfer%20Mariana%20Cazacu.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-12/109.%20Hot.%20transfer%20Ghenadie%20Tabuica.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-12/110.%20Hot.%20transfer%20Gheorghe%20Graur.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-12/111.%20Hot.%20transfer%20Augustin%20Nastas.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-01/114.%20Hot.%20transfer%20Gheorghe%20Enachi.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-01/115.%20Hot.%20transfer%20Olesea%20Cebotari.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-01/116.%20Hot.%20transfer%20Eugeniu%20Trocin.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-01/117.%20Hot.%20transfer%20Marian%20Neam%C8%9Bu.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-01/118.%20Hot.%20transfer%20Ivan%20Margineanu.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-01/122.%20Hot.%20transfer%20Cojocaru%20V..pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-01/123.%20Hot.%20transfer%20Tocaciuc%20Eugeniu.pdf


PROMOVAREA PROCURORILOR de la lege la realitate 1 ianuarie 2019 - 31 mai 2021 40    |

Data  
solicitării

Hotărârea 
CSP Transfer

19.02.2021 1-23/2021
Marina Ivarlac din funcția de procuror în Procuratura raion-
ului Cantemir în funcția de procuror în Procuratura UTA 
Găgăuzia, Oficiul Comrat.

19.02.2021 1-24/2021
Victoria Munteanu din funcția de procuror în Procuratura 
raionului Telenești în funcția de procuror în Procuratura mu-
nicipiului Chișinău.

19.02.2021 1-25/2021
Serghei Tumba din funcția de procuror în Procuratura UTA 
Găgăuzia, Oficiul Comrat în funcția de procuror în Procura-
tura UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-Lunga.

25.02.2021 1/29/2021
Nicolae Tian din funcția de procuror în Procuratura raionu-
lui Ștefan Vodă în funcția de procuror în Procuratura UTA 
Găgăuzia, Oficiul Comrat.

25.02.2021 1-30/2021
Anatolie Bunduchi din funcția de procuror în Procuratura 
raionului Sîngerei în funcția de procuror în Procuratura raion-
ului Telenești.

11.03.2021 1-32/2021
Mirabela Mihalachi din funcția de procuror în Procuratura 
raionului Căușeni în funcția de procuror în Procuratura raion-
ului Ștefan Vodă.

11.03.2021 1-33/2021
Ludmila Zaharia din funcția de procuror în Procuratura 
raionului Ungheni în funcția de procuror în Procuratura 
raionului Sîngerei.

01.04.2021 1-36/2021
Veaceslav Vacari din funcția de procuror în Procuratura raion-
ului Dondușeni în funcția de procuror în Procuratura muni-
cipiului Bălți.

29.04.2021 1-43/2021
Mariana Bocșanean din funcția de procuror Secția investig-
area fraudelor contra mediului și intereselor publice în cadrul 
Procuraturii Generale în funcția de procuror în Procuratura 
Anticorupție.

29.04.2021 1-44/2021 Adriana Tîcu din funcția de procuror în Procuratura raionului 
Criuleni în funcția de procuror în Procuratura.

http://www.csp.md/sites/default/files/2021-03/23%20Hot.%20transfer%20Marina%20Ivarlac.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-03/24%20Hot.%20transfer%20Victoria%20Munteanu.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-03/25%20Hot.%20transfer%20Serghei%20Tumba.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-03/29.%20Hot.%20transfer%20Tian%20Nicolae.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-03/30.%20Hot.%20transfer%20Bunduchi%20Anatolie.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-04/32.%20Hot.%20transfer%20Mirabela%20Mihalachi.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-04/33.%20Hot.%20transfer%20Zaharia%20Ludmila.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-05/36.%20Hot.%20transfer%20Vacari%20Veaceslav.pdf
http://csp.md/sites/default/files/2021-05/43.%20Hot.%20transfer%20M.%20Boc%C8%99anean%20modificat.pdf
http://csp.md/sites/default/files/2021-05/44.%20Hot.%20transfer%20Ticu%20Adriana%20modificat.pdf


Detalii despre participanții la concursurile anunțate și rezultatul concursurilor

N/O
nr. 

candidați/
conc

Nume/prenume 
candidat

Funcția deținută la momentul 
concursului Funcția la care candidează Procuratura Nr. și data 

hotărârii CEPP Punctaj Calificativ Nr. și data 
hotărârii CSCP Punctaj Punctajul 

total Hotărârea CSP comentariu

CONCURSURI PE POST (ABSOLVIRE INSTITUT NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI și/sau ÎN BAZA VECHIMII ÎN MUNCĂ)

1

1 TATARU Irina Procuror

Procuratura mun. Chișinău

____ __ __ 10-107/18 
din 21.12.2018 24,7 100,7

1-15/2019 
din 14.02.2019

Urmare a ședinței în vederea alegerii 
funcțiilor vacante, candidații pentru 
funcțiile de procuror în temeiul 
vechimii în muncă și au exprimat 
singuri interesul

1 TOCAN Roman Procuror ____ __ __ 10-109/18 
din 21.12.2018 25,1 93,1

1 VARVARICI Gheorghii Procuror ____ __ __ 10-110/18 
din 21.12.2018 20,3 90,3

1 TCACI Alexandr Procuror ____ __ __ 10-108/18 
din 21.12.2018 17,9 89,9

1 HAREA Sergiu Procuror Procuratura mun. Chișinău 
(poziție provizorie) ____ __ __ 10-102/18 

din 21.12.2018 19,8 80,8

1 VRANCEAN Tatiana Procuror Procuratura Căușeni (poziție 
provizorie) ____ __ __ 10-112/18 

din 21.12.2018 14,8 89,8

1 MARGA Viorica Procuror Procuratura Cahul (poziție 
provizorie) ____ __ __ 10-103/18 

din 19.12.2018 17,2 88,2

1 ENACHI Gheorghe Procuror Procuratura UTA Găgăuzia, 
of. Comrat ____ __ __ 10-101/18 

din 19.12.2018 17 88

1 VALENTIN Victor Procuror Procuratura UTA Găgăuzia, 
of. Comrat ____ __ __ 10-111/18 

din 21.12.2018 15,8 79,8

1 BÎNZARI Grigore Procuror Procuratura mun. Bălți ____ __ __ 10-97/18 
din 19.12.2018 21,5 86,5

1 CEBOTARI Olesea Procuror Procuratura mun. Bălți 
(poziție provizorie) ____ __ __ 10-99/18 

din 19.12.2018 17 84

1 BURCOVSCHI Nicolae Procuror Procuratura Glodeni ____ __ __ 10-98/18 
din 19.12.2018 16,4 75,4

2

1 ANDRONACHE 
Ghenadie Procuror Procuratura Drochia ____ __ __ 2-7/2019 

din 18.04.2019 12,8 82,8 1-59/2019 
din 3.07.2019

Numire candidat în temeiul vechimii 
în muncă

1 SANDU Ion Procuror Procuratura Rezina ____ __ __ 2-8.2019 
din 18.04.2019 16,5 89,5 1-60/2019 

din 3.07.2019
Numire candidat în temeiul vechimii 
în muncă

1 MOCAN Sergiu Procuror Procuratura Strășeni ____ __ __ 2-11/2019 
din 30.05.2019 20,9 98,9 1-61/2019 

din 3.07.2019
Numire candidat în temeiul vechimii 
în muncă

3

1 CĂLUGĂREANU 
Alina Procuror Procuratura mun. Chișinău ____ __ __ 2-13/2019 

din 18.02.2019 21,1 107,1 1-109/2019 
din 17.10.2019

Numire candidat urmare a absolvirii 
INJ

1 TABĂRĂ Andrei Procuror Procuratura mun. Chișinău ____ __ __ 2-15/2019 
din 18.09.2019 18,2 89,2 1-110/2019 

din 17.10.2019
Numire candidat în temeiul vechimii 
în muncă

1 TABUICA Ghenadie Procuror Procuratura Edineț ____ __ __ 2-16/2019 
din 18.09.2019 18,1 80,1 1-111/2019 

din 17.10.2019
Numire candidat în temeiul vechimii 
în muncă

1 ȚURCAN Victor Procuror Procuratura Rîșcani ____ __ __ 2-17/2019 
din 18.09.2019 17 84 1-112/2019 

din 17.10.2019
Numire candidat în temeiul vechimii 
în muncă

4

1 BÎZGAN Marta Procuror Procuratura mun. Chișinău ____ __ __ 2-23/2019 
din 24.10.2019 27,3 122,3

1-131/2019 
din 6.12.2019

În baza punctajului obținut, candidații 
pentru funcțiile de procuror urmare a 
absolvirii INJ și au exprimat singuri 
interesul

1 IARMALIUC Petru Procuror Procuratura mun. Chișinău ____ __ __ 2-27/2019 
din 24.10.2019 26,2 119,2

1 ACHIMENCO Dmitrii Procuror Procuratura mun. Chișinău ____ __ __ 2-20/2019 
din 24.10.2019 23,6 118,6

1 NOVAC Cristina Procuror Procuratura mun. Chișinău 
(poziție provizorie) ____ __ __ 2-23/2019 

din 24.10.2019 24,8 117,8

1 BIVOL Octavian Procuror Procuratura mun. Chișinău 
(poziție provizorie) ____ __ __ 2-22/2019 

din 24.10.2019 21,4 116,4

1 JALBĂ Tudor Procuror Procuratura Ialoveni ____ __ __ 2-29/2019 
din 24.10.2019 19,5 114,5

1 BITIANOV Dan Procuror Procuratura mun. Chișinău 
(poziție provizorie) ____ __ __ 2-21/2019 

din 24.10.2019 20,3 113,3

1 MOGÎLDEA Alexandru Procuror Procuratura mun. Chișinău 
(poziție provizorie) ____ __ __ 2-32/2019 

din 24.10.2019 23,8 112,8

1 ISTRATE Iulian Procuror Procuratura mun. Chișinău 
(poziție provizorie) ____ __ __ 2-28/2019 

din 24.10.2019 22,7 112,7

1 PORUBIN Roman Procuror Procuratura Strășeni ____ __ __ 2-35/2019 
din 24.10.2019 20,5 112,5

1 HARIC Evghenii Procuror Procuratura Soroca (poziție 
provizorie) ____ __ __ 2-26/2019 

din 24.10.2019 18,2 109,2

1 ȚUGUI Ion Procuror Procuratura Florești ____ __ __ 2-36/2019 
din 24.10.2019 17,9 108,9

1 POPA Radu Procuror Procuratura Florești (poziție 
provizorie) ____ __ __ 2-34/2019 

din 24.10.2019 16,4 107,4

1 LAZUR Irina Procuror Procuratura Basarabeasca ____ __ __ 2-30/2019 
din 24.10.2019 21 107

1 DARII Victor Procuror Procuratura Dondușeni ____ __ __ 2-25/2019 
din 24.10.2019 15,8 105,8

1 LUCA Evghenia Procuror Procuratura UTA Găgăuzia, 
Of. Ceadîr Lunga ____ __ __ 2-31/2019 

din 24.10.2019 15,7 103,7

https://procuror.magistrat.md/ro/content/tataru-0
http://www.procuratura.md/file/2018-12-21_107%20Hotarare%20evaluare%20Tataru.pdf
http://www.procuratura.md/file/2018-12-21_107%20Hotarare%20evaluare%20Tataru.pdf
http://procuratura.md/file/15.%20inving%20conc%20vech%20munca%20fin%2014.02.19.pdf
http://procuratura.md/file/15.%20inving%20conc%20vech%20munca%20fin%2014.02.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/tocan
http://www.procuratura.md/file/2018-12-21_109%20Hotarare%20evaluare%20Tocan.pdf
http://www.procuratura.md/file/2018-12-21_109%20Hotarare%20evaluare%20Tocan.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/varvarici
http://www.procuratura.md/file/2018-12-21_110%20Hotarare%20evaluare%20Varvarici.pdf
http://www.procuratura.md/file/2018-12-21_110%20Hotarare%20evaluare%20Varvarici.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/tcaci-0
http://www.procuratura.md/file/2018-12-21_108%20Hotarare%20evaluare%20Tcaci.pdf
http://www.procuratura.md/file/2018-12-21_108%20Hotarare%20evaluare%20Tcaci.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/harea
http://www.procuratura.md/file/2018-12-21_102%20Hotarare%20evaluare%20Harea.pdf
http://www.procuratura.md/file/2018-12-21_102%20Hotarare%20evaluare%20Harea.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/vrancean
http://procuratura.md/file/2018-12-21_112%20Hotarare%20evaluare%20Vrancean.pdf
http://procuratura.md/file/2018-12-21_112%20Hotarare%20evaluare%20Vrancean.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/marga
http://procuratura.md/file/2018-12-21_103%20Hotarare%20evaluare%20Marga.pdf
http://procuratura.md/file/2018-12-21_103%20Hotarare%20evaluare%20Marga.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/enachi
http://procuratura.md/file/2018-12-21_101%20Hotarare%20evaluare%20Enachi.pdf
http://procuratura.md/file/2018-12-21_101%20Hotarare%20evaluare%20Enachi.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/victor
http://procuratura.md/file/2018-12-21_111%20Hotarare%20evaluare%20Victor.pdf
http://procuratura.md/file/2018-12-21_111%20Hotarare%20evaluare%20Victor.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/b%C3%AEnzari
http://procuratura.md/file/2018-12-21_97%20Hotarare%20evaluare%20Binzari.pdf
http://procuratura.md/file/2018-12-21_97%20Hotarare%20evaluare%20Binzari.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/cebotari-6
http://procuratura.md/file/2018-12-21_99%20Hotarare%20evaluare%20Cebotari.pdf
http://procuratura.md/file/2018-12-21_99%20Hotarare%20evaluare%20Cebotari.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/burcovschi
http://procuratura.md/file/2018-12-21_98%20Hotarare%20evaluare%20Burcovschi.pdf
http://procuratura.md/file/2018-12-21_98%20Hotarare%20evaluare%20Burcovschi.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/andronache-0
https://procuror.magistrat.md/ro/content/andronache-0
http://www.procuratura.md/file/7.%20Hot%20eval%20a%20aud.%20INJ%20Andronache%2018.04.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/7.%20Hot%20eval%20a%20aud.%20INJ%20Andronache%2018.04.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/59%20inving%20concurs%20v.m.Andronache%2031.07.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/59%20inving%20concurs%20v.m.Andronache%2031.07.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/sandu-1
http://procuratura.md/file/8.%20Hot%20evaluare%20Sandu%2018.04.19.pdf
http://procuratura.md/file/8.%20Hot%20evaluare%20Sandu%2018.04.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/60%20inving%20concurs%20v.m.Sandu%2031.07.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/60%20inving%20concurs%20v.m.Sandu%2031.07.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/mocan-0
http://procuratura.md/file/11.%20Hot%20eval%20Mocan%2030.05.19.pdf
http://procuratura.md/file/11.%20Hot%20eval%20Mocan%2030.05.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/61%20invingator%20concurs%20v.m.MOCAN%2031.07.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/61%20invingator%20concurs%20v.m.MOCAN%2031.07.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/c%C4%83lug%C4%83reanu-0
https://procuror.magistrat.md/ro/content/c%C4%83lug%C4%83reanu-0
http://www.procuratura.md/file/13.%20Hot%20evaluare%20Clugreanu%2018.09.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/13.%20Hot%20evaluare%20Clugreanu%2018.09.19.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/109%20Hot.%20numire%20pe%20post%20C%C4%83lug%C4%83reanu%20Alina.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/109%20Hot.%20numire%20pe%20post%20C%C4%83lug%C4%83reanu%20Alina.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/tab%C4%83r%C4%83
http://www.procuratura.md/file/15.%20Hot%20evaluare%20Tabara%2018.09.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/15.%20Hot%20evaluare%20Tabara%2018.09.19.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/110%20Hot.%20numire%20pe%20post%20Tab%C4%83r%C4%83%20Andrei.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/110%20Hot.%20numire%20pe%20post%20Tab%C4%83r%C4%83%20Andrei.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/tabuica
http://www.procuratura.md/file/16.%20Hotevaluare%20Tabuica%2018.09.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/16.%20Hotevaluare%20Tabuica%2018.09.19.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/111%20Hot.%20numire%20pe%20post%20Tabuica%20Ghenadie.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/111%20Hot.%20numire%20pe%20post%20Tabuica%20Ghenadie.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/%C8%9Burcan-3
http://www.procuratura.md/file/17.%20Hot%20evaluare%20turcan%2018.09.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/17.%20Hot%20evaluare%20turcan%2018.09.19.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/112%20Hot.%20numire%20pe%20post%20%C8%9Aurcan%20Victor.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/112%20Hot.%20numire%20pe%20post%20%C8%9Aurcan%20Victor.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/b%C3%AEzgan
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/23.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20B%C3%AEzgan.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/23.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20B%C3%AEzgan.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-02/131.%20Hot.%20evaluarea%20rezultatelor%20INJ.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-02/131.%20Hot.%20evaluarea%20rezultatelor%20INJ.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/iarmaliuc-0
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/27.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Iarmaliuc.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/27.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Iarmaliuc.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/achimenco
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/20.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Achimenco.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/20.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Achimenco.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/novac-1
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/33.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Novac%20%281%29.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/33.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Novac%20%281%29.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/bivol-2
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/22.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Bivol.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/22.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Bivol.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/jalb%C4%83
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/29.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Jalb%C4%83.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/29.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Jalb%C4%83.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/bitianov
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/21.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Bitianov.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/21.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Bitianov.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/mog%C3%AEldea
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/32.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Mog%C3%AEldea.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/32.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Mog%C3%AEldea.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/istrate
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/28.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Istrate%20%281%29.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/28.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Istrate%20%281%29.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/porubin
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/35.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Porubin.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/35.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Porubin.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/haric
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/26.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Haric%20%282%29.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/26.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Haric%20%282%29.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/%C8%9Bugui-0
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/36.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20%C8%9Augui.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/36.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20%C8%9Augui.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/popa-5
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/34.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Popa.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/34.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Popa.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/lazur
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/30.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Lazur.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/30.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Lazur.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/darii
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/25.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Darii.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/25.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Darii.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/luca
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/31.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Luca.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/31.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20audient.%20INJ%20Luca.pdf


N/O
nr. 

candidați/
conc

Nume/prenume 
candidat

Funcția deținută la momentul 
concursului Funcția la care candidează Procuratura Nr. și data 

hotărârii CEPP Punctaj Calificativ Nr. și data 
hotărârii CSCP Punctaj Punctajul 

total Hotărârea CSP comentariu

CONCURSURI PE POST (ABSOLVIRE INSTITUT NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI și/sau ÎN BAZA VECHIMII ÎN MUNCĂ)

5

1 SÂRBU Valeriu procuror Procuratura Cantemir ____ __ __ 2-18/2020 
din 26.05.2020 24,5 121,5

1-51/2020 
din 18.06.2020

Urmare a ședinței în vederea alegerii 
funcțiilor vacante, candidații pentru 
funcțiile de procuror în temeiul 
vechimii în muncă și au exprimat 
singuri interesul

1 POPOV Iulia procuror Procuratura mun. Chișinău ____ __ __ 2-17/2020 
din 26.05.2020 22,8 117,8

1 LEVIȚKI Vasili procuror Procuratura mun. Chișinău 
(poziție provizorie) ____ __ __ 2-14/2020 

din 26.05.2020 24,7 117,7

1 PACIȘINA Lilia procuror Procuratura mun. Chișinău 
(poziție provizorie) ____ __ __ 2-15/2020 

din 26.05.2020 23,5 115,5

1 SPRÎNCEANĂ Ion procuror Procuratura mun. Chișinău 
(poziție provizorie) ____ __ __ 2-54/2019 

din 20.12.2019 23,2 114,2

1 CASIR Alexandru procuror Procuratura de 
circumscripție Chișinău ____ __ __ 2-8/2020 

din 26.05.2020 20,3 113,3

1 COLODEEV Roman procuror Procuratura UTA Găgăuzia, 
of. Ceadîr Lunga ____ __ __ 2-13/2020 

din 26.05.2020 18,8 110,8

1 CÎLCIC Victor procuror
Procuratura UTA Găgăuzia, 
of. Ceadîr Lunga (poziția 
provizorie)

____ __ __ 2-10/2020 
din 26.05.2020 18,2 99,2

1 ȚURCANU Tatiana procuror Procuratura Dubăsari ____ __ __ 2-57/2019 
din 20.12.2019 16,4 97,4

1 FRUNZĂ Aliona procuror Procuratura Rîșcani ____ __ __ 2-44/2019 
din 19.12.2019 18,2 97,2

1 SCRIPCENCO Andrei procuror Procuratura Cahul ____ __ __ 2-53/2019 
din 20.12.2019 20,4 91,4

1 COBZARI Denis procuror Procuratura Cahul ____ __ __ 2-11/2020 
din 26.05.2020 17,1 90,1

6 1 CĂINĂREANU 
Octavian procuror Procuratura Leova ____ __ __ 2-39/2019 

din 19.12.2019 16,9 100,9 1-93/2020 
din 15.10.2020

Numire candidat în temeiul vechimii 
în muncă

7 1 GARABA Igor procuror Procuratura Basarabeasca ____ __ __ 2-45/2019 
din 19.12.2019 15,9 98,9 1-92/2020 

din 15.10.2020
Numire candidat în temeiul vechimii 
în muncă

8

1 MUNTEANU Anatolie procuror

Procuratura mun. Chișinău

____ __ __ 2-21/2020 
din 04.06.2020 30 128

1-91/2020 
din 15.10.2020

Concurs lansat pentru 7 funcții. Numiți 
doar 3 candidați. 4 candidați nu a 
întrunit la CSP numărul necesar de 
voturi, asta deși la Colegii au obținut 
punctaj mai mare, decât unii candidați 
numiți

2 CUCIAȘ Dumitru procuror ____ __ __ 2-42/2019 
din 19.12.2019 22,8 116,8

3 MĂMĂLIGĂ Dragoș procuror ____ __ __ 2-48/2019 
din 19.12.2019 21,8 113,8

4 ȘEREMET Vasile procuror ____ __ __ 2-55/2019 
din 20.12.2019 18,8 110,8

5 ULINICI Diana procuror ____ __ __ 2-59/2019 
din 20.12.2019 24,4 110,4

6 CODREANU Teodor procuror ____ __ __ 2-40/2019 
din 19.12.2019 17,7 109,7

7 BURLACU Ivan procuror ____ __ __ 2-37/2019 
din 19.12.2019 18,2 107,2

20,0 102,9

CONCURSURI, INCLUSIV CELE REALIZATE PRIN TRANSFER

1

1 ROIBU Pavel Procuror în Procuratura Strășeni

Procuror Procuratura mun. Chișinău

14-102/18 
din 28.09.18 82,4 foarte bine _ _

1-13/2019 
din 14.02.2019

Transferul a fost lansat pentru 3 unități. 
Au aplicat doar candidații prenotați. 
Toți 3 au fost desemnați

1 IDRICEANU Vladimir Procuror în Procuratura Dubăsari 14-123/18 
din 2.11.18 82,5 foarte bine _ _

1 LEAPIN Rodica Procuror în Procuratura Ialoveni 14-124/18 
din 16.11.18 81,8 foarte bine _ _ ___

2

1 DIACONU Teodor procuror Procuratura Nisporeni 
(funcție temporar vacantă) Procuror Procuratura Nisporeni 14-82/17 

din 28.04.2017 75,3 foarte bine ______ __ __ 1-31/2019 
din 11.04.2019 Transfer

1 PĂUN ALEXANDRU procuror Procuratura Ialoveni (funcție 
temporar vacantă) Procuror Procuratura Ialoveni _____ ___ ___ ______ __ ___ 1-40/2019 

din 23.04.2019
Concurs declarat încheiat, prin 
nerealizare. S-a purces la Transfer

1 PRISĂCARU Stanislav procuror Procuratura Dubăsari (funcție 
temporar vacantă) Procuror Procuratura Dubăsari _____ ___ ___ ______ __ ___ 1-41/2019 

din 23.04.2019
Concurs declarat încheiat, prin 
nerealizare. S-a purces la Transfer

1 CEBOTARI Mihail procuror Procuratura mun. Chișinău 
(funcție temporar vacantă) Procuror Procuratura mun. Chișinău _____ ___ ___ ______ __ ___ 1-37/2019 

din 23.04.2019 Concurs pentru suplinirea a 3 funcții 
de procuror mun. Chișinău. Trei 
persoane pe funcții temporar vacante 
au solicitat transfer. Toți 3 numiți în 
funcție.

1 GRECU Dumitru procuror Procuratura mun. Chișinău 
(funcție temporar vacantă) Procuror Procuratura mun. Chișinău _____ ___ ___ ______ __ ___ 1-38/2019 

din 23.04.2019

1 COTOROBAI Dmitrii procuror Procuratura mun. Chișinău 
(funcție temporar vacantă) Procuror Procuratura mun. Chișinău _____ ___ ___ ______ __ ___ 1-39/2019 

din 23.04.2019

3

1 VÎRLAN Olesea procuror Procuratura Ialoveni (funcție 
temporar vacantă) Procuror Procuratura Ialoveni _____ ___ ___ ______ __ ___ 1-58/2019 

din 3.07.2019
Concurs declarat încheiat, prin 
nerealizare. S-a purces la Transfer

1 CAPCELEA Ala procuror Procuratura mun. Chișinău 
(funcție temporar vacantă) Procuror Procuratura mun. Chișinău _____ ___ ___ ______ __ ___ 1-54/2019 

din 3.07.2019
Concurs declarat încheiat, prin 
nerealizare. S-a purces la Transfer

1 JÎMBEI Daniel procuror Procuratura mun. Chișinău 
(funcție temporar vacantă) Procuror Procuratura mun. Chișinău _____ ___ ___ ______ __ ___ 1-55/2019 

din 3.07.2019
Concurs declarat încheiat, prin 
nerealizare. S-a purces la Transfer

1 COPECIUC Marina procuror Procuratura mun. Chișinău 
(funcție temporar vacantă) Procuror Procuratura mun. Chișinău _____ ___ ___ ______ __ ___ 1-56/2019 

din 3.07.2019
Concurs declarat încheiat, prin 
nerealizare. S-a purces la Transfer

1 HAREA Sergiu procuror Procuratura mun. Chișinău 
(funcție temporar vacantă) Procuror Procuratura mun. Chișinău _____ ___ ___ ______ __ ___ 1-57/2019 

din 3.07.2019

La concurs nu a aplicat nici un 
candidat. S-a purces la transfer. 

4

1 GHIMP Iulia procuror Procuratura Ștefan-Vodă Procuror Procuratura mun. Chișinău _____ ___ ___ ______ __ ___ 1-69/2019 
din 9.08.2019

1 TĂIETU Anatolie procuror Procuratura mun. Chișinău Procuror Procuratura Strășeni _____ ___ ___ ______ __ ___ 1-100/2019 
din 3.10.2019

1 BURLACU Victoria procuror Procuratura Orhei (funcție 
temporar vacantă) Procuror Procuratura Orhei _____ ___ ___ ______ __ ___ 1-85/2019 

din 29.08.2019

1 MORARU Roman procuror Procuratura mun. Bender 
(funcție temporar vacantă) Procuror Procuratura mun. Bender _____ ___ ___ ______ __ ___ 1-92.2019 

din 27.09.2019

5 1 MORCOV Alexandru procuror Procuratura Călărași (funcție 
temporar vacantă) Procuror  Procuratura Călărași _____ ___ ___ ______ __ ___ 1-102/2019 

din 3.10.2019
Concurs declarat încheiat, prin 
nerealizare. S-a purces la Transfer

6 1 MARGA Viorica procuror Procuratura Cahul (funcție 
temporar vacantă) Procuror Procuratura Cahul _____ ___ ___ ______ __ ___ 1-119/2019 

din 11.11.2019 Transfer

https://procuror.magistrat.md/ro/content/s%C3%A2rbu-0
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/18.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20S%C3%A2rbu%20Valeriu.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/18.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20S%C3%A2rbu%20Valeriu.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-07/51.%20Hot.%20%C3%AEnving%C4%83tori%20v.m.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-07/51.%20Hot.%20%C3%AEnving%C4%83tori%20v.m.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/popov-2
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/17.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Popov%20Iulia.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/17.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Popov%20Iulia.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/levi%C8%9Bki
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/14.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Levi%C8%9Bki%20Vasili.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/14.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Levi%C8%9Bki%20Vasili.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/paci%C8%99ina
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/15.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Paci%C8%99ina%20Lilia.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/15.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Paci%C8%99ina%20Lilia.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/spr%C3%AEncean%C4%83
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-04/54.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Spr%C3%AEncean%C4%83%20Ion%20-%20Copy.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-04/54.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Spr%C3%AEncean%C4%83%20Ion%20-%20Copy.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/casir-0
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/8.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Casir%20Alexandru.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/8.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Casir%20Alexandru.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/colodeev-0
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/13.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Colodeev%20Roman.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/13.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Colodeev%20Roman.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/c%C3%AElcic-0
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/10.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20C%C3%AElcic%20Victor.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/10.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20C%C3%AElcic%20Victor.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/%C8%9Burcan-4
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-04/57.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20%C8%9Aurcanu%20Tatiana%20-%20Copy.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-04/57.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20%C8%9Aurcanu%20Tatiana%20-%20Copy.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/frunz%C4%83
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-12/44.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Frunz%C4%83%20Aliona%20-%20Copy_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-12/44.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Frunz%C4%83%20Aliona%20-%20Copy_0.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/scripcenco-0
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-04/53.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Scripcenco%20Andrei%20-%20Copy.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-04/53.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Scripcenco%20Andrei%20-%20Copy.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/cobzari-0
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/11.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Cobzari%20Denis.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/11.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Cobzari%20Denis.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/c%C4%83in%C4%83reanu
https://procuror.magistrat.md/ro/content/c%C4%83in%C4%83reanu
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-12/39.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20C%C4%83in%C4%83reanu%20Octavian_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-12/39.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20C%C4%83in%C4%83reanu%20Octavian_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-11/93.%20Hot.%20desemnarea%20c%C3%AE%C8%99tig%C4%83torilor%20Leova.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-11/93.%20Hot.%20desemnarea%20c%C3%AE%C8%99tig%C4%83torilor%20Leova.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/garaba-0
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-12/45.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Garaba%20Igor%20-%20Copy_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-12/45.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Garaba%20Igor%20-%20Copy_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-11/92.%20Hot.%20desemnarea%20c%C3%A2%C8%99tig%C4%83torilor%20Basarabeasca.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-11/92.%20Hot.%20desemnarea%20c%C3%A2%C8%99tig%C4%83torilor%20Basarabeasca.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/munteanu-2
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-06/21.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Munteanu%20Anatolie.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-06/21.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Munteanu%20Anatolie.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-11/91.%20Proiect%20desemnare%20c%C3%A2%C8%99tig%C4%83tori%20Chi%C8%99in%C4%83u%20-%20Copy.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-11/91.%20Proiect%20desemnare%20c%C3%A2%C8%99tig%C4%83tori%20Chi%C8%99in%C4%83u%20-%20Copy.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-12/42.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Cucia%C8%99%20Dumitru%20-%20Copy_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-12/42.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Cucia%C8%99%20Dumitru%20-%20Copy_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-12/48.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20M%C4%83m%C4%83lig%C4%83%20Drago%C8%99%20-%20Copy_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-12/48.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20M%C4%83m%C4%83lig%C4%83%20Drago%C8%99%20-%20Copy_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-04/55.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20%C8%98eremet%20Vasile%20-%20Copy.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-04/55.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20%C8%98eremet%20Vasile%20-%20Copy.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/ulinici-0
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-04/59.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Ulinici%20Diana.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-04/59.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Ulinici%20Diana.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-12/40.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Codreanu%20Teodor%20-%20Copy_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-12/40.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Codreanu%20Teodor%20-%20Copy_0.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/burlacu-3
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-12/37.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Burlacu%20Ivan%20-%20Copy_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-12/37.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20a%20candidatului%20Burlacu%20Ivan%20-%20Copy_0.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/roibu-0
http://www.procuratura.md/file/13.%20transfer%20Chisinau%2014.02.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/13.%20transfer%20Chisinau%2014.02.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/idriceanu
https://procuror.magistrat.md/ro/content/leapin
https://procuror.magistrat.md/ro/content/diaconu-1
http://www.procuratura.md/file/31.%20HOT%20transf%20Diaconu%2024.04.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/31.%20HOT%20transf%20Diaconu%2024.04.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/p%C4%83un
http://procuratura.md/file/40%20-%20Hot.transf%20Ialoveni%20Paun%2013.05.19.pdf
http://procuratura.md/file/40%20-%20Hot.transf%20Ialoveni%20Paun%2013.05.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/pris%C4%83caru
http://www.procuratura.md/file/41%20-%20Hot.transf%20Dubasari%20Prisacaru%2013.05.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/41%20-%20Hot.transf%20Dubasari%20Prisacaru%2013.05.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/cebotari-4
http://www.procuratura.md/file/37%20-%20Hot.transfer%20Cebotari%2013.05.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/37%20-%20Hot.transfer%20Cebotari%2013.05.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/grecu
http://procuratura.md/file/38%20-%20Hot.transfer%20Grecu%2013.05.19.pdf
http://procuratura.md/file/38%20-%20Hot.transfer%20Grecu%2013.05.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/cotorobai-1
http://www.procuratura.md/file/39%20-%20Hot.transfer%20Cotorobai%2013.05.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/39%20-%20Hot.transfer%20Cotorobai%2013.05.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/v%C3%AErlan-1
http://procuratura.md/file/58%20transfer%20Olesea%20Virlan%20Ialoveni%2031.07.19.pdf
http://procuratura.md/file/58%20transfer%20Olesea%20Virlan%20Ialoveni%2031.07.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/capcelea-0
http://procuratura.md/file/54%20transf%20Ala%20Capcelea%20mun.Ch%2031.07.19.pdf
http://procuratura.md/file/54%20transf%20Ala%20Capcelea%20mun.Ch%2031.07.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/j%C3%AEmbei-0
http://procuratura.md/file/55%20transf%20Daniel%20Jimbei%20mun.Ch%2031.07.19.pdf
http://procuratura.md/file/55%20transf%20Daniel%20Jimbei%20mun.Ch%2031.07.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/copeciuc-0
http://procuratura.md/file/56%20transf%20Marina%20Copeciuc%20mun.Ch%2031.07.19.pdf
http://procuratura.md/file/56%20transf%20Marina%20Copeciuc%20mun.Ch%2031.07.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/harea
http://procuratura.md/file/57%20transfer%20Sergiu%20Harea%20mun.Ch%2031.07.19.pdf
http://procuratura.md/file/57%20transfer%20Sergiu%20Harea%20mun.Ch%2031.07.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/ghimp
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-08/69.%20Hot%20evaluarea%20cererilor%2009.08.19.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-08/69.%20Hot%20evaluarea%20cererilor%2009.08.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/t%C4%83ietu
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/100.%20HOT%20transfer%20T%C4%83ietu.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/100.%20HOT%20transfer%20T%C4%83ietu.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/burlacu-0
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-09/85.%20Hot.%20transfer%20Victoria%20Burlacu%20Orhei.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-09/85.%20Hot.%20transfer%20Victoria%20Burlacu%20Orhei.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/moraru-6
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/92%20HOT%20transfer%20Moraru%20Bender.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/92%20HOT%20transfer%20Moraru%20Bender.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/morcov
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/102.%20Hot.%20transfer%20Morcov.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/102.%20Hot.%20transfer%20Morcov.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/119.%20Hot.%20transfer%20Marga.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/119.%20Hot.%20transfer%20Marga.pdf


N/O
nr. 

candidați/
conc

Nume/prenume 
candidat

Funcția deținută la momentul 
concursului Funcția la care candidează Procuratura Nr. și data 

hotărârii CEPP Punctaj Calificativ Nr. și data 
hotărârii CSCP Punctaj Punctajul 

total Hotărârea CSP comentariu

CONCURSURI, INCLUSIV CELE REALIZATE PRIN TRANSFER

7 1 GOGU Eugeniu procuror Procuratura Cantemir procuror Procuratura Ștefan Vodă _____ ___ ___ ______ __ ___ 1-33/2020 
din 7.05.2020 Transfer

8

1 HARIC Evghenii procuror Procuratura Soroca (poziție 
provizorie) procuror Procuratura Soroca _____ ___ ___ ______ __ ___ 1-49/2020 

din 18.06.2020
Numiți direct pe post prin transfer, 
deoarece nu erau contracandidați

1 TCACI Alexandr procuror, Procuratura mun. Chișinău, 
of. Buiucani procuror Procuratura Ocnița _____ ___ ___ ______ __ ___ 1-50/2020 

din 18.06.2020
Numiți direct pe post prin transfer, 
deoarece nu erau contracandidați

1 POPOV Oleg procuror, Procuratura mun. Chișinău, 
of. Buiucani procuror Procuratura de 

circumscripție Chișinău _____ ___ ___ ______ __ ___ 1-52/2020 
din 25.06.2020

Numiți direct pe post prin transfer, 
deoarece nu erau contracandidați

9
1 CRĂCIUN Nina procuror Procuratura mun.Chișinău, 

Oficiul Botanica
procuror Secția unificare a practi-
cii în domeniul reprezentării învi-
nuirii în instanțele de judecată 
din cadrul Direcției judiciare

Procuratura Generală

14-100/17 
din 12.05.2017 85,16 foarte bine 2-5/19 

din 18.04.2019 37,1 122,3
1-34/2019 
din 23.04.2019

După transmiterea dosarelor la CSCP, 
Maxim Sîrbu a anunțat, prin cerere, 
retragerea din concurs2 SÎRBU Maxim procuror Procuratura mun.Chișinău, 

Oficiul Rîșcani _ _ _ ___ _ _

10

1 UNTILĂ Vasile

procuror în Secția investigarea 
fraudelor contra mediului și intereselor 
publice din cadrul Direcției politici, 
reforme și protecția intereselor 
societății, Procuratura Generală

procuror Secția analiză crimi-
nologică, avizare și propuneri 
de legiferare din cadrul Direc-
ției politici, reforme și protecția 
intereselor societății

Procuratura Generală ___ _ _ __ _ _ 1-52/2019 din 3 
iulie 2019

La concurs nu a aplicat nici un 
candidat. S-a purces la transfer. 

1 BORDEA Vitalie

procuror în Secția justiție juvenilă 
din cadrul Direcției politici, reforme 
și protecția intereselor societății a 
Procuraturii Generale

procuror al Serviciului protecția 
datelor cu caracter personal Procuratura Generală ___ _ _ ____ _ _ 1-53/2019 din 3 

iulie 2019

11 1 VDOVÎI Aliona

procuror în Secția protocol, cooperare 
internațională și integrare europeană din 
cadrul Direcției cooperare internațio nală 
și integrare europeană a Procuraturii 
Generale (temporar vacantă)

procuror în Secția protocol, 
cooperare internațională și 
integrare europeană din cadrul 
Direcției cooperare internațio-
nală și integrare europeană 

Procuratura Generală __ _ _ ____ _ __ 1-123/2019 
din 19.11.2019 Transfer

12

1 BRADU Valentina procuror Procuratura de circumscripție 
Chișinău

procuror în Secția unificare a 
practicii în domeniul reprezen-
tării învinuirii în instanțele de 
judecată din cadrul Direcției 
judiciare

Procuratura Generală

4-19/2019 
din 28.06.2019 85,4 foarte bine 2-26/2020 

din 29.07.2020 42,2 127,6
1-72/2020 
din 4.09.2020

Până la transmiterea dosarului la 
CSCP, Zanevici Nicolae a anunțat 
retragerea din concurs2 ZANEVICI Nicolae procuror Procuratura mun. Chișinău, 

Of. Principal _ _ _ _ _ _

13
1 Mătăsaru Nicolae Procuror în Procuratura Ialoveni procuror Procuratura Anticorupție 14-146/18 

din 8.12.2018 82,2 foarte bine 10-2/19 
din 21.02.2019 36,9 119,1

1-20/19  
din 28.02.2019

Concurs a fost lansat pentru 3 unități. 
Au aplicat doar candidații prenotați. 
Ambii au fost desemnați2 Prisacari Vadim Procuror în Procuratura mun.Chișinău, 

of. Principal procuror Procuratura Anticorupție 14-151/18 
din 8.12.2018 82 foarte bine 10-3/19 

din 21.02.2019 38,5 120,5

14 1 FURTUNĂ Victor procuror Procuratura mun. Chișinău, 
of. Buiucani procuror Procuratura Anticorupție 14-160/18 

din 15.12.2018 83,2 foarte bine 2-4/2019 
din 18.04.2019 38,4 121,6 1-35/2019 

din 23.04.2019 Concurs cu un singur candidat

15
1 CĂUȘ Ala procuror Procuratura mun. Chișinău procuror Procuratura Anticorupție 4-9/2019 

din 8.05.2019 83,8 foarte bine 2-12/109 
din 18.09.2019 39,7 123,5

1-114/2019 
din 17.10.2019

Doi candidați. Numit cel cu cel mai 
mare punctaj

2 GHEORGHIȘTEAN 
Irina procuror Procuratura mun. Chișinău procuror Procuratura Anticorupție 4-11/2019 

din 28.06.2019 83 foarte bine 2-18/19 
din 9.10.2019 39,2 122,2

16 1 SUȘIȚCAIA 
MIRANDOLINA

procuror Secția protocol, cooperare 
internațională și integrare europeană 
din cadrul Direcției cooperare 
internațională și integrare europeană a 
Procuraturii Generale

procuror Procuratura Anticorupție ____ _ __ _____ __ ____ 1-101/2019 
din 3.10.2019

Concurs declarat încheiat, prin 
nerealizare. S-a purces la Transfer

17 1 PLEVAN Vasile Procuror în Procuratura Ialoveni procuror Procuratura Anticorupție 4-22/2019 
din 12.07.2019 82,6 foarte bine 2-19/19 

din 9.10.2019 35,5 118,1 1-115/2019 
din 17.10.2019 Concurs cu un singur candidat

18 1 GHEORGHIȘTEAN 
Irina procuror Procuratura mun. Chișinău procuror Procuratura Anticorupție 4-11/2019 

din 28.06.2019 83 foarte bine 2-51/19 
din 20.12.2019 40,3 123,3 1-140/2019 

din 26.12.2019 Concurs cu un singur candidat

19 1 RAILEAN Sergiu procuror Procuratura Rîșcani procuror

Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate și Cauze 
Speciale

4-34/2019 
din 11.10.2019 84,2 foarte bine 2-52/19 

din 20.12.2019 39 123,2 1-141/2019 
din 26.12.2019 1 candidat la șase funcții vacante. 

20

1 ANICI Renata procuror Procuratura de circumscripție 
Chișinău procuror

Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate și Cauze 
Speciale

4-24/2020 
din 13.03.2020 83,1 foarte bine _ _ _

1-73/2020 
din 4.09.2020

Concurs pentru 5 funcții vacante. 
Au depus cerere de participare 10 
candidați. Până a fi supuși procedurii 
de selecție, 3 candidați (R. Anici, P. 
Vinițchi, C. Robu) au depus cereri de 
retragere din concurs. Numiți primii 5 
candidați cu cel mai mare punctaj

2 COSTIȘANU Vitalie procuror Procuratura mun.Chișinău, 
Of. Ciocana procuror 4-13/2019 

din 28.06.19 76,2 bine 2-34/2020 
din 30.07.2020 40,09 117,1

3 JURAVLIOVA Anastasia procuror Procuratura mun.Chișinău, 
Of. Ciocana procuror 4-32/19 

din 12.07.2019 84 foarte bine 2-35/2020 
din 30.07.2020 30,1 114,1

4 POIATĂ Denis procuror Procuratura mun.Chișinău, 
Of. Principal procuror 4-44/2020 

din 22.05.2020 84,66 foarte bine 2-36/2020 
din 30.07.2020 39,8 124,46

5 RECEAN Roman procuror Procuratura mun.Chișinău, 
Of. Rîșcani procuror 4-23/2019 

din 12.07.19 83,6 foarte bine 2-38/2020 
din 30.07.2020 38,4 122

6 CARAMAN Alexandru procuror Procuratura mun.Chișinău, 
Of. Botanica procuror 4-34/2020 

din 22.05.2020 85 foarte bine 2-33/2020 
din 30.07.2020 40,9 125,9

7 RAȚA Dumitru procuror Procuratura mun.Chișinău, 
Of. Ciocana procuror 4-35/2019 

din 11.10.19 83,4 foarte bine 2-37/2020 
din 30.07.2020 38,2 121,6

8 STĂVILĂ Alexei procuror Procuratura Anenii Noi procuror 4-47/2020 
din 22.05.2020 84,83 foarte bine 2-39/2020 

din 30.07.2020 30,6 115,4

9 VINIȚCHI Pavel procuror Procuratura mun.Chișinău, 
Of. Ciocana procuror 4-26/2020 

din 13.03.20 80,83 foarte bine _ _ _

10 ROBU Cristina procuror Procuratura mun.Chișinău, 
Of. Principal procuror 4-40/2020 

din 22.05.20 84,5 foarte bine _ _ _
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1 ROBU Cristina procuror Procuratura mun.Chișinău, 
Of. Principal procuror

Procuratura Anticorupție

4-40/2020 
din 22.05.20 84,5 foarte bine 2-32/2020 

din 29.07.2020 43,5 128

1-74/2020 
din 4.09.2020

Concurs pentru 4 funcții vacante. Au 
depus cereri de participare 6 candidați. 
Numiți primii 4 candidați cu cel mai 
mare punctaj

2 PARTOLE Liliana procuror Procuratura mun.Chișinău, 
Of. Ciocana procuror 4-39/2019 

din 11.10.2019 83,2 foarte bine 2-30/2020 
din 29.07.2020 33,9 117,1

3 CAZACU Victor procuror Procuratura mun.Chișinău, 
Of. Principal procuror 4-41/2020 

din 22.05.20 85 foarte bine 2-27/2020 
din 29.07.2020 41,8 126,8

4 NESTEROV Aliona procuror Procuratura mun.Chișinău, 
Of. Ciocana procuror 4-13/2020 

din 14.02.2020 83,4 foarte bine 2-28/2020 
din 29.07.2020 42 125,4

5 POTORAN Grigore procuror Procuratura mun.Chișinău, 
Of. Centru procuror 4-38/2019 

din 11.10.2019 82,4 foarte bine 2-31/2020 
din 29.07.2020 37,5 119,9

6 OGANESEAN Armen procuror Procuratura mun.Chișinău, 
Of. Buiucani procuror 4-8/2020 

din 14.02.2020 82,6 foarte bine 2-29/2020 
din 29.07.2020 36 118,6

82,9 38,2 121,6

https://procuror.magistrat.md/ro/content/gogu
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/Hot%2033%20DISPOZITIV%20transfer%20GOGU.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/Hot%2033%20DISPOZITIV%20transfer%20GOGU.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-07/49.%20%20Hot.%20transfer%20Haric.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-07/49.%20%20Hot.%20transfer%20Haric.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-07/50.%20Hot.%20transferTcaci.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-07/50.%20Hot.%20transferTcaci.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-07/52.%20Hot.%20transfer%20Popov%20Oleg.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-07/52.%20Hot.%20transfer%20Popov%20Oleg.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/cr%C4%83ciun-0
http://www.procuratura.md/file/5.%20Hot%20CrAciun%2018.04.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/5.%20Hot%20CrAciun%2018.04.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/34%20-%20invig%20PG%20-%20Craciun%2013.05.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/34%20-%20invig%20PG%20-%20Craciun%2013.05.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/until%C4%83
http://procuratura.md/file/52%20transf%20Vasile%20UntilaPG%2031.07.19.pdf
http://procuratura.md/file/52%20transf%20Vasile%20UntilaPG%2031.07.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/bordea-0
http://procuratura.md/file/53%20transf%20Vitalie%20Bordea%20serviciul%20prote%20PG%2031.07.19.pdf
http://procuratura.md/file/53%20transf%20Vitalie%20Bordea%20serviciul%20prote%20PG%2031.07.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/vdov%C3%AEi-0
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-12/123.%20Hot.%20transfer%20Vdov%C3%AEi.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-12/123.%20Hot.%20transfer%20Vdov%C3%AEi.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/bradu-0
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/26.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Bradu%20Valentina.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/26.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Bradu%20Valentina.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-09/72.HOT%20%20%C3%AEnvig%C4%83tor%20PG%20-%20Bradu_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-09/72.HOT%20%20%C3%AEnvig%C4%83tor%20PG%20-%20Bradu_0.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/prisacari%20vadim
http://www.procuratura.md/file/3.%20Hot%20%20PA%20Prisacari%20cscp%2025.02.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/3.%20Hot%20%20PA%20Prisacari%20cscp%2025.02.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/furtuna-1
http://www.procuratura.md/file/4.%20Hot%20%20PA%20FurtunA%2018.04.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/4.%20Hot%20%20PA%20FurtunA%2018.04.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/files/cariera_files/35_-_invig_pa_-_furtuna_13.05.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/files/cariera_files/35_-_invig_pa_-_furtuna_13.05.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/c%C4%83u%C5%9F
http://www.procuratura.md/file/12.%20Hot%20PA%20Caus%2018.09.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/12.%20Hot%20PA%20Caus%2018.09.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/18.%20Hot%20%20Gheorghistean%20CSCP.pdf
http://www.procuratura.md/file/18.%20Hot%20%20Gheorghistean%20CSCP.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/su%C5%9Fi%C5%A3caia
https://procuror.magistrat.md/ro/content/su%C5%9Fi%C5%A3caia
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/101%20Hot.%20transfer%20Su%C8%99i%C8%9Bcaia.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/101%20Hot.%20transfer%20Su%C8%99i%C8%9Bcaia.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/plevan
http://www.procuratura.md/file/19%20Hot%20%20Plevan%2009.10.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/19%20Hot%20%20Plevan%2009.10.19.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/115.%20pct.5%20Hot.%20Plevan%20PA.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2019-11/115.%20pct.5%20Hot.%20Plevan%20PA.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/gheorghi%C8%99tean
https://procuror.magistrat.md/ro/content/gheorghi%C8%99tean
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-04/51.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20%20Gheorghi%C8%99tean%20PA.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-04/51.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20%20Gheorghi%C8%99tean%20PA.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-01/140%20%20HOT.%20Gheorghi%C8%99tean%20PA.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-01/140%20%20HOT.%20Gheorghi%C8%99tean%20PA.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-04/52.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20Railean%20PCCOCS.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-04/52.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20Railean%20PCCOCS.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-01/141%20HOT.%20Railean%20PCCOCS.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-01/141%20HOT.%20Railean%20PCCOCS.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/costi%C8%99anu
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/34.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Vitalie%20Costi%C8%99anu.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/34.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Vitalie%20Costi%C8%99anu.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/35.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Anastasia%20Juravliova.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/35.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Anastasia%20Juravliova.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/poiat%C4%83-0
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/36.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Denis%20Poiat%C4%83.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/36.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Denis%20Poiat%C4%83.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/recean
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/38.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Roman%20Recean.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/38.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Roman%20Recean.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/caraman-0
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/33.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Alexandru%20Caraman.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/33.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Alexandru%20Caraman.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/ra%C8%9Ba-0
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/37.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Dumitru%20Ra%C8%9Ba.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/37.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Dumitru%20Ra%C8%9Ba.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/39.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Alexei%20St%C4%83vil%C4%83.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/39.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Alexei%20St%C4%83vil%C4%83.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/robu-2
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/32.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Robu%20Cristina.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/32.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Robu%20Cristina.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/30.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Partole%20Liliana.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/30.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Partole%20Liliana.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/cazacu-1
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/27.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Cazacu%20Victor.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/27.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Cazacu%20Victor.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/nesterov
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/28.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Nesterov%20Aliona.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/28.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Nesterov%20Aliona.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/potoran
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/31.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Potoran%20Grigore.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/31.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Potoran%20Grigore.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/oganesean
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/29.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Oganesean%20Armen.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/29.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Oganesean%20Armen.pdf


N/O
nr. 

candidați/
conc

Nume/prenume 
candidat

Funcția deținută la momentul 
concursului Funcția la care candidează Procuratura Nr. și data 

hotărârii CEPP Punctaj Calificativ Nr. și data 
hotărârii CSCP Punctaj Punctajul 

total Hotărârea CSP comentariu

CONCURSURI PENTRU FUNCȚII DE CONDUCERE

1
1 TROCIN Eugeniu procuror șef interimar Procuratura 

Dondușeni
procuror-șef Procuratura Ștefan Vodă

4-10/20 
din 8.05.2020 80 foarte bine ______ __ ___

1-25/2020 
din 7.05.2020

Până la transmiterea dosarului la 
CSCP, Eugeniu Trocin a anunțat 
retragerea din concurs2 GUZIC VLADISLAV procuror șef interimar Procuratura 

Căușeni
4-8/19 
din 8.05.2020 86 foarte bine 2-7/2020 

din 12.03.2020 55,1 141,1

2 1 CEBOTARI Vitali procuror șef interimar Procuratura 
Cahul procuror-șef Procuratura Cahul 4-11/2020 

din 14.02.2020 86,8 foarte bine 2-5/2020 
din 12.03.2020 61,5 148,3 1-26/2020 

din 7.05.2020 Concurs cu un singur candidat

3 1 CIUBOTARU Vasile procuror șef interimar Procuratura 
Telenești procuror-șef Procuratura Telenești 4-12/2019 

din 28.06.2019 87 foarte bine 2-6/2020 
din 12.03.2020 57,5 144,5 1-27/2020 

din 7.05.2020 Concurs cu un singur candidat

4 1 BAIDAUS Valentin procuror șef interimar Procuratura 
Florești procuror-șef Procuratura Florești 4-12/2020 

din 14.02.2020 87 foarte bine 2-4/2020 
din 12.03.2020 59,5 146,5 1-28/2020 

din 7.05.2020 Concurs cu un singur candidat

5
1 TROCIN Eugeniu procuror șef interimar Procuratura 

Dondușeni
procuror-șef Procuratura Drochia

_____ ___ ___ ______ __ ___
1-29/2020 
din 7.05.2020

Până la transmiterea dosarului la 
CSCP, Eugeniu Trocin a anunțat 
retragerea din concurs2 TUREAC Viorel procuror șef interimar Procuratura 

mun. Bălți
4-20/2019 
din 12.07.2019 89,4 foarte bine 2-1/2020 

din 12.03.2020 62,2 151,6

6
1 BANARU Anatolie adjunct Procuratura Drochia

procuror-șef Procuratura Dondușeni

4-28/2019 
din 12.07.2019 87,4 foarte bine 2-2/2020 

din 12.03.2020 54,6 142
1-30/2020 
din 7.05.2020

Concurs cu 2 candidați. Desemnat cel 
cu punctaj mai mare

2 TROCIN Eugeniu procuror șef interimar Procuratura 
Dondușeni

4-10/2020 
din 14.02.2020 80 foarte bine 2-3/2020 

din 12.03.2020 50,3 130,3

7 1 AFANASII Oleg

procuror-șef al Secției controlul 
activității speciale de investigații 
și asigurarea regimului secret a 
Procuraturii Generale

procuror-șef Procuratura mun. Chișinău 4-81/2020 
din 18.12.2020 90,6 excelent 2-6/2021 

din 02.02.2021 63,2 153,8 1-16/2021 
din 19.02.2021

Concurs cu un singur candidat. 
Candidatul asigura interimatul funcției 
din martie 2020

8 1 COVALCIUC Ion procuror-șef Procuratura Glodeni procuror-șef Procuratura mun. Bălți 4-64/2020 
din 30.10.2020 89 foarte bine 2-2/2021 

din 02.02.2021 63,9 152,9 1-17/2021 
din 19.02.2021 concurs cu un singur candidat

9 1 LEVANDOVSKI 
Nicolai

procuror-șef interimar Procuratura 
Basarabeasca procuror-șef Procuratura Basarabeasca 4-83/2020 

din 18.12.2020 86,66 foarte bine 2-1/2021 
din 02.02.2021 59,1 145,8 1-19/2021 

din 19.02.2021 concurs cu un singur candidat

10

1 MOCANU Sergiu procuror-șef interimar Procuratura 
Căușeni

procuror-șef Procuratura Căușeni

4-51/2020 
din 10.07.2020 88,14 foarte bine 2-4/2020 

din 2.02.2021 61,3 149,4

1-20/2021 
din 19.02.2021

Concurs cu 3 candidați. Desemnat cel 
cu punctaj mai mare. Persoana deținea 
interimatul funcției

2 SOROCEAN Alexandru procuror Procuratura Căușeni (asigura 
poziția de adjunct-interimar)

4-16/2020 
din 13.03.2020 83,4 foarte bine 2-5/2020 

din 2.02.2021 48,8 132,2

3 CÎRLAN Valeriu procuror Procuratura Ialoveni 4-17/2020 
din 13.03.2020 82,14 foarte bine 2-11/2020 

din 10.02.2021 46,1 128,24

11
1 CARAIVAN Ruslan adjunct Procuraturii UTA Găgăuzia, 

șef al Of. Comrat
procuror-șef Procuratura Cimișlia

4-73/2020 
din 20.11.2020 88,4 foarte bine 2-7/2021 

din 10.02.2021 64,3 152,7
1-21/2021 
din 19.02.2021

Concurs cu 2 candidați. Desemnat cel 
cu punctaj mai mare. 

2 CÎRLAN Valeriu procuror Procuratura Ialoveni 4-17/2020 
din 13.03.2020 82,14 foarte bine 2-11/2020 

din 10.02.2021 46,1 128,2

12

1 LUPAȘCU Ruslan
procuror în Secția combatere tortură 
din cadrul Direcției urmărire penală și 
criminalistică a Procuraturii Generale

procuror-șef Procuratura Strășeni

4-35/2020 
din 22.05.2020 86,83 foarte bine 2-10/2021 

din 2.02.2021 63,5 150,3

1-22/2021 
din 19.02.2021

Concurs cu 3 candidați. Pina la procedura 
de selecție un candidat (A.Buzdugan) 
a depus cerere de retragere din concurs. 
Lupașcu R. Deține interimatul funcției 
de procuror șef Strășeni. Desemnat cel cu 
punctaj mai mare. 

2 BUZDUGAN Aurelian adjunct Procuratura Strășeni 4-80/2020 
din 20.11.2020 87 foarte bine ____ _ __

3 GÎRBU Anatolie procuror Procuratura Rezina 4-90/2020 
din 18.12.2020 86 foarte bine 2-9/2021 

din 2.02.2021 51 137

13 1 BURDUJA Nicolae procuror-șef interimar Procuratura 
Rezina procuror-șef Procuratura Rezina 4-84/2020 

din 18.12.2020 85 foarte bine 2-8/2021 
din 2.02.2021 54,2 139,2 1-31/2021 

din 11.03.2021 Concurs cu un singur candidat

14 1 VOLONTIR Natalia procuror adjunct-interimar Procuratura 
mun. Bălți adjunct al procurorului-șef  Procuratura mun. Bălți 4-82/2020 

din 18.12.2020 86,16 foarte bine 2-3/2021 
din 2.02.2021 56,2 142,4 1-18/2021 

din 19.02.2021 Concurs cu un singur candidat

15 1 MITITELU  Sergiu procuror-șef interimar Procuratura 
Glodeni procuror-șef Procuratura Glodeni 4-65/2020 

din 30.10.2020 87,6 foarte bine 2-12/2021 
din 9.04.2021 62,4 150,0 1-47/2021 

din 29.04.21 Concurs cu un singur candidat

16 1 PANEA Eduard procuror-șef interimar Procuratura 
Leova procuror-șef Procuratura Leova 4-10/2021 

din 19.03.2021 85,8 foarte bine 2-14/2021 
din 9.04.2021 57,2 143,0 1-48/2021 

din 29.04.21 Concurs cu un singur candidat

17 1 COJOCARU Vladislav
procuror-șef adjunct interimar 
Procuratura Anticorupție (interimar 
procuror-șef Procuratura Ialoveni)

procuror-șef Procuratura Ialoveni 4-37/2020 
din 22.05.2020 88,33 foarte bine 2-16/2021 

din 12.05.2021 59,9 148,2 1-54/2021 
din 20.05.2021 Concurs cu un singur candidat

18 1 FIȘTIC Eduard
procuror- șef adjunct Procuratura 
Drochia (interimar procuror-șef 
Procuratura Soroca)

procuror-șef Procuratura Soroca 4-16/2021 
din 23.04.2021 87 foarte bine 2-18/2021 

din 12.05.2021 54,9 141,9 1-52/2021 
din 20.05.2021 Concurs cu un singur candidat

19 1 FENCOVSCHI Ina
procuror- șef adjunct al Procuratura 
Briceni (interimat procuror-șef al 
Procuraturii Ocnița)

procuror-șef Procuratura Ocnița 4-28/2021 
din 23.04.2021 86,6 foarte bine 2-17/2021 

din 12.05.2021 55,8 142,4 1-53/2021 
din 20.05.2021 Concurs cu un singur candidat

20 1 LOZOVAN Ion
procuror oficiului Nord al PCCOCS 
(interimar procuror-șef Procuratura 
Briceni)

procuror-șef Procuratura Briceni 4-27/2020 
din 13.03.2020 86,16 foarte bine 2-20/2021 

din 12.05.2021 53,9 140,06 1-56/2021 
din 20.05.2021 Concurs cu un singur candidat

21 1 GUIDA Pavel
procuror- șef adjunct Procuratura 
Glodeni (interimar procuror-șef 
Procuratura Edineț)

procuror-șef Procuratura Edineț 4-38/2020 
din 22.05.2020 86,5 foarte bine 2-19/2021 

din 12.05.2021 55,4 141,9 1-55/2021 
din 20.05.2021 Concurs cu un singur candidat

22 1 POPOV Ruslan

procuror-șef interimar al Secției avizare 
și propuneri de legiferare din cadrul 
Direcției politici, reforme și protecția 
intereselor societății 

procuror-șef al Secției avizare 
și propuneri de legiferare 
din cadrul Direcției politici, 
reforme și protecția intereselor 
societății 

Procuratura Generală 14-142/18 
din 8.12.2018 90 foarte bine 10-1/19 

din 21.02.2019 64 154,0 1-24/19 
din 14.03.2019 Concurs cu un singur candidat

23 1 ILLARION Andrei adjunct interimar Procuratura mun. 
Bender adjunct al procurorului-șef Procuratura mun. Bender 4-2/19 

din 22.03.2019 83,2 foarte bine 2-6/2019 
din 18.04.2019 46,7 129,9 1-36/2019 

din 23.04.2019 Concurs cu un singur candidat

24 1 OBADĂ Dumitru 

procuror-șef interimar al Secției analiză 
criminologică, avizare și propuneri 
de legiferare din cadrul Direcției 
politici, reforme și protecția intereselor 
societății

procuror-șef al Secției analiză 
criminologică, avizare și 
propuneri de legiferare din 
cadrul Direcției politici, 
reforme și protecția intereselor 
societății

Procuratura Generală 4-86/2020 
din 18.12.2020 89,83 foarte bine 2-13/2021 

din 9.04.2021 67,2 157,0 1-45/2021 
din 29.04.21 Concurs cu un singur candidat

25 1 RADEȚCHI Viorel 

procuror-șef interimar al Secției 
controlul activității speciale de 
investigații și asigurarea regimului 
secret 

procuror-șef al Secției 
controlul activității speciale 
de investigații și asigurarea 
regimului secret 

Procuratura Generală 4-67/2020 
din 30.10.2020 90 excelent 2-15/2021 

din 9.04.2021 60,9 150,9 1-46/2021 
din 29.04.21 Concurs cu un singur candidat

26 1 CARACUIAN Ion

procuror-șef al Secției combatere 
tortură din cadrul Direcției urmărire 
penală și criminalistică a Procuraturii 
Generale

procuror-șef

Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității 
Organizate și Cauze 
Speciale

4-29/2020 
din 22.05.2020 91,16 excelent 2-25/2020 

din 29.07.2020 63,9 155,1 1-71/2020 
din 4.09.2020 Concurs cu un singur candidat

86,6 57,4 144,2

https://procuror.magistrat.md/ro/content/trocin-0
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/Hot%2025.%20Guzic%20%C8%98tefan%20Vod%C4%83.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/Hot%2025.%20Guzic%20%C8%98tefan%20Vod%C4%83.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/guzic
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-03/7.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Vladislav%20Guzic.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-03/7.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Vladislav%20Guzic.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/cebotari-5
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-03/5.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Vitali%20Cebotari.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-03/5.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Vitali%20Cebotari.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/Hot%2026.%20Cebotari%20Cahul.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/Hot%2026.%20Cebotari%20Cahul.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/ciubotaru-0
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-03/6.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Vasile%20Ciubotaru.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-03/6.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Vasile%20Ciubotaru.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/Hot%2027.%20Ciubotaru%20Telene%C8%99ti.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/Hot%2027.%20Ciubotaru%20Telene%C8%99ti.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/baidau%C8%99
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-03/4%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Valentin%20Baidaus.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-03/4%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Valentin%20Baidaus.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/Hot%2028.%20Baidaus%20Flore%C8%99ti.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/Hot%2028.%20Baidaus%20Flore%C8%99ti.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/Hot%2029.%20Tureac%20Drochia.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/Hot%2029.%20Tureac%20Drochia.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/tureac
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-03/1.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Viorel%20Tureac.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-03/1.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Viorel%20Tureac.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/banaru
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-03/2.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluarea%20Anatolie%20Banaru.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-03/2.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluarea%20Anatolie%20Banaru.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/Hot%2030.%20Banaru%20Dondu%C8%99eni.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-05/Hot%2030.%20Banaru%20Dondu%C8%99eni.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-03/3.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Eugeniu%20Trocin.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-03/3.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Eugeniu%20Trocin.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/6.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Oleg%20Afanasii_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/6.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Oleg%20Afanasii_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-03/16.Hot_.%20invingator%20procuror-%C8%99ef%20mun.Chi%C8%99in%C4%83u.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-03/16.Hot_.%20invingator%20procuror-%C8%99ef%20mun.Chi%C8%99in%C4%83u.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/5.%20HOT.%20transmitere%20dosare%20%C3%AEn%20CSCP.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/5.%20HOT.%20transmitere%20dosare%20%C3%AEn%20CSCP.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/5.%20HOT.%20transmitere%20dosare%20%C3%AEn%20CSCP.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/2.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluarea%20%20Ion%20Covalciuc_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/2.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluarea%20%20Ion%20Covalciuc_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-03/17.Hot_.%20%20invingator%20procuror-%C8%99ef%20mun.B%C4%83l%C8%9Bi.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-03/17.Hot_.%20%20invingator%20procuror-%C8%99ef%20mun.B%C4%83l%C8%9Bi.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/1.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Ncolai%20Levandovski_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/1.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Ncolai%20Levandovski_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-03/19%20Hot.%20invingator%20procuror-%C8%99ef%20Basarabeasca.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-03/19%20Hot.%20invingator%20procuror-%C8%99ef%20Basarabeasca.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/4.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Sergiu%20Mocanu_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/4.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Sergiu%20Mocanu_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-03/20%20Hot.%20invingator%20procuror-%C8%99ef%20C%C4%83u%C8%99eni.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-03/20%20Hot.%20invingator%20procuror-%C8%99ef%20C%C4%83u%C8%99eni.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/5.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Alexandru%20Sorocean_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/5.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Alexandru%20Sorocean_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/11.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Valeriu%20C%C3%AErlan.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/11.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Valeriu%20C%C3%AErlan.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/7.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Ruslan%20Caraivan_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/7.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Ruslan%20Caraivan_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-03/21%20Hot.%20invingator%20procuror-%C8%99ef%20Cimi%C8%99lia.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-03/21%20Hot.%20invingator%20procuror-%C8%99ef%20Cimi%C8%99lia.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/11.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Valeriu%20C%C3%AErlan.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/11.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Valeriu%20C%C3%AErlan.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/10.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Ruslan%20Lupa%C8%99cu.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/10.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Ruslan%20Lupa%C8%99cu.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-03/22%20Hot.%20invingator%20procuror-%C8%99ef%20Str%C4%83%C8%99eni.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-03/22%20Hot.%20invingator%20procuror-%C8%99ef%20Str%C4%83%C8%99eni.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/5.%20HOT.%20transmitere%20dosare%20%C3%AEn%20CSCP.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/5.%20HOT.%20transmitere%20dosare%20%C3%AEn%20CSCP.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/5.%20HOT.%20transmitere%20dosare%20%C3%AEn%20CSCP.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/5.%20HOT.%20transmitere%20dosare%20%C3%AEn%20CSCP.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/5.%20HOT.%20transmitere%20dosare%20%C3%AEn%20CSCP.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/5.%20HOT.%20transmitere%20dosare%20%C3%AEn%20CSCP.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/9.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Anatolie%20G%C3%AErbu.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/9.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Anatolie%20G%C3%AErbu.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/8.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Nicolae%20Burduja_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/8.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Nicolae%20Burduja_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-04/31.%20Hot.%20invingator%20procuror-%C8%99ef%20Rezina.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-04/31.%20Hot.%20invingator%20procuror-%C8%99ef%20Rezina.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/3.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Natalia%20Volontir_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-02/3.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Natalia%20Volontir_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-04/12.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Mititelu%20Sergiu.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-04/12.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Mititelu%20Sergiu.pdf
http://csp.md/sites/default/files/2021-05/47.%20Hot.%20desemnare%20procuror-%C8%99ef%20Glodeni.pdf
http://csp.md/sites/default/files/2021-05/47.%20Hot.%20desemnare%20procuror-%C8%99ef%20Glodeni.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-04/14.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Panea%20Eduard_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-04/14.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Panea%20Eduard_0.pdf
http://csp.md/sites/default/files/2021-05/48.%20Hot.%20desemnare%20procuror-%C8%99ef%20Leova.pdf
http://csp.md/sites/default/files/2021-05/48.%20Hot.%20desemnare%20procuror-%C8%99ef%20Leova.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/cojocaru-1
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-05/16.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Cojocaru%20Vladislav.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-05/16.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Cojocaru%20Vladislav.pdf
http://csp.md/sites/default/files/2021-06/54.%20Hot.%20desemnarea%20sef%20Ialoveni%20Cojocaru%20V.pdf
http://csp.md/sites/default/files/2021-06/54.%20Hot.%20desemnarea%20sef%20Ialoveni%20Cojocaru%20V.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/fi%C5%9Ftic
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-05/18.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Fi%C8%99tic%20Eduard.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-05/18.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Fi%C8%99tic%20Eduard.pdf
http://csp.md/sites/default/files/2021-06/52.%20Hot.%20desemnarea%20sef%20Soroca%20Fi%C8%99tic.pdf
http://csp.md/sites/default/files/2021-06/52.%20Hot.%20desemnarea%20sef%20Soroca%20Fi%C8%99tic.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/fencovschi
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-05/17.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Fencovschi%20Ina.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-05/17.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Fencovschi%20Ina.pdf
http://csp.md/sites/default/files/2021-06/53.%20Hot.%20desemnarea%20sef%20Ocnita%20Fencovschi.pdf
http://csp.md/sites/default/files/2021-06/53.%20Hot.%20desemnarea%20sef%20Ocnita%20Fencovschi.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-05/20.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Lozovan%20Ion.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-05/20.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Lozovan%20Ion.pdf
http://csp.md/sites/default/files/2021-06/56.%20Hot.%20desemnarea%20sef%20Briceni%20Lozovan.pdf
http://csp.md/sites/default/files/2021-06/56.%20Hot.%20desemnarea%20sef%20Briceni%20Lozovan.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/guida
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-05/19.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Guida%20Pavel.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2021-05/19.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Guida%20Pavel.pdf
http://csp.md/sites/default/files/2021-06/55.%20Hot.%20desemnarea%20sef%20Edine%C8%9B%20Guida.pdf
http://csp.md/sites/default/files/2021-06/55.%20Hot.%20desemnarea%20sef%20Edine%C8%9B%20Guida.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/popov
http://www.procuratura.md/file/1%20Hot%20Popov%20cscp%2025.02.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/1%20Hot%20Popov%20cscp%2025.02.19.pdf
http://procuratura.md/file/24.%20concurs%20proc%20sef%20S.avizare%2014.03.19.pdf
http://procuratura.md/file/24.%20concurs%20proc%20sef%20S.avizare%2014.03.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/ilarion
http://www.procuratura.md/file/6.%20Hot%20Illarioni%2018.04.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/6.%20Hot%20Illarioni%2018.04.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/36.-%20invinga%20adj%20Bender%2013.05.19.pdf
http://www.procuratura.md/file/36.-%20invinga%20adj%20Bender%2013.05.19.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/obad%C4%83-0
http://csp.md/sites/default/files/2021-04/13.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Obad%C4%83%20Dumitru.pdf
http://csp.md/sites/default/files/2021-04/13.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Obad%C4%83%20Dumitru.pdf
http://csp.md/sites/default/files/2021-05/45.%20Hot.%20desemnare%20castigator%20sectia%20avizare%20O.Bad%C4%83%20modificat.pdf
http://csp.md/sites/default/files/2021-05/45.%20Hot.%20desemnare%20castigator%20sectia%20avizare%20O.Bad%C4%83%20modificat.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/rade%C8%9Bchi
http://csp.md/sites/default/files/2021-04/15.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Rade%C8%9Bchi%20Viorel.pdf
http://csp.md/sites/default/files/2021-04/15.%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20evaluare%20Rade%C8%9Bchi%20Viorel.pdf
http://csp.md/sites/default/files/2021-05/46.%20Hot.%20desemnare%20castigator%20sectia%20secrete%20V.Rade%C8%9Bchi%20modificat.pdf
http://csp.md/sites/default/files/2021-05/46.%20Hot.%20desemnare%20castigator%20sectia%20secrete%20V.Rade%C8%9Bchi%20modificat.pdf
https://procuror.magistrat.md/ro/content/caracuian
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/25.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Caracuian%20Ion%20sef%20PCCOCS.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-08/25.%20Hot.%20evaluarea%20candidatului%20Caracuian%20Ion%20sef%20PCCOCS.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-09/71.HOT-%20invingator%20%C8%99ef%20PCCOCS%20Caracuian_0.pdf
http://www.csp.md/sites/default/files/2020-09/71.HOT-%20invingator%20%C8%99ef%20PCCOCS%20Caracuian_0.pdf
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