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H O T Ă R Â R E A nr.1-51/2020 

 cu privire la desemnarea câștigătorilor concursului demarat prin  

Hotărârea nr.1-45/2020 din 12.06.2020, între candidații la funcția de procuror  

 

 18 iunie 2020                                                                                municipiul Chişinău  

 

Examinând subiectul referitor la desemnarea câștigătorilor concursurilor anunțate 

prin Hotărârea nr.1-45/2020 din 12.06.2020, pentru suplinirea unor funcții vacante de 

procuror, audiind informația prezentată de către doamna Angela Motuzoc, Consiliul 

Superior al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 
 

La data de 12.06.2020, prin Hotărârea nr.1-45/2020, Consiliul Superior al 

Procurorilor a anunțat concursuri între candidații la funcția de procuror, înscriși în 

Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista candidaților la funcțiile 

vacante de procuror, fiind vizate următoarele funcții vacante de procuror în 

procuraturile teritoriale: 

- 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); 

- procuror în Procuratura municipiului Chișinău (4 unități vacante provizoriu); 

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

provizoriu); 

- procuror în Procuratura raionului Cahul (1 unitate vacantă provizoriu). 

Consiliul Superior al Procurorilor reține că, potrivit procesului – verbal prezentat 

de către Aparatul Consiliului, la data de 17 iunie 2020 candidații la funcția de procuror, 

înscriși în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, au fost convocați 

în ședința on-line, în vederea alegerii funcțiilor vacante, potrivit regulilor stabilite în 

pct.pct.8.17-8.19 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor. 

Urmare a derulării exercițiului de formulare verbală a alegerii făcute, în ședința 

de referință, a fost întocmită lista opțiunilor exprimate de către candidați, circumstanțele 

desfășurării evenimentului fiind reflectate în procesul-verbal corespunzător. 

În această ordine de idei, Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor a prezentat 

Consiliului procesul-verbal întocmit, pentru a analiza situația stabilită în raport cu 

funcțiile vacante și întrunirea condițiilor de compatibilitate. 

Pentru a asigura diligența și corectitudinea procedurilor ce țin de concursul pentru 

numirea pe post, având în vedere competențele sale în procesul de selecție și carieră a 

procurorilor, Consiliul a analizat informațiile prezentate și a verificat toate 

circumstanțele aferente acestui exercițiu competitiv. 

Astfel, în ședința din 18 iunie 2020 Consiliul a reținut opțiunile exprimate de către 

următorii candidați la funcția de procuror: 
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Nr. Numele, prenumele 

     candidatului 

Punctajul 

total de 

concurs 

 Funcția de procuror vacantă solicitată 

1. SÂRBU Valeriu 121,5 procuror în Procuratura raionului 

Cantemir 

2. POPOV Iulia 117,8 procuror în Procuratura municipiului 

Chișinău (funcție vacantă provizoriu) 

3. LEVIȚKI Vasili 

 

117,7 procuror în Procuratura municipiului 

Chișinău (funcție vacantă provizoriu) 

4. PACIȘINA Lilia 115,5 procuror în Procuratura municipiului 

Chișinău (funcție vacantă provizoriu) 

5. SPRÎNCEANĂ Ion 

 

114,2 procuror în Procuratura municipiului 

Chișinău (funcție vacantă provizoriu) 

6. CASIR Alexandru 113,3 procuror în Procuratura de circumscripție 

Chișinău 

7. COLODEEV Roman  110,8 procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, 

Oficiul Ceadîr-Lunga   

8. CÎLCIC Victor 99,2 procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, 

Oficiul Central 

(funcție vacantă provizoriu) 

9. ȚURCANU Tatiana 97,4 procuror în Procuratura raionului 

Dubăsari 

10. FRUNZĂ  Aliona 97,2 procuror în Procuratura raionului Rîșcani 

 

11. SCRIPCENCO Andrei 91,4 procuror în Procuratura raionului Cahul 

 

12. COBZARI Denis 90,1 procuror în Procuratura raionului Cahul 

 

           În egală măsură, Consiliul Superior al Procurorilor a stabilit că pentru ocuparea 

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

unei funcții de procuror în Procuratura raionului Cahul, provizoriu vacantă, 

anunțate în cadrul concursurilor anunțate prin Hotărârea nr.1-45/2020 din 12.06.2020, 

nu a fost exprimată nici o opțiune, circumstanță care, de jure, atrage necesitatea 

declarării încheierii  concursului, pentru aceste funcții, prin nerealizare.      

  Evaluând rezultatele concursurilor, în temeiul prevederilor art.19 alin.(1), art.20 

alin.(1),(2), art.21, art.22, art.24 alin.(1), (5) și (6), art.70 alin.(1) lit.g), art.77 din Legea 

cu privire la Procuratură, pct.pct.4.1 secțiunea II lit.a), 8.15 alin.(1), 8.17- 8.19 din 

Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 

din 14.09.2016, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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1. A propune Procurorului General numirea pe post, în baza concursului anunțat 

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

următorilor candidați: 

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

Cantemir; 

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

Chișinău, provizoriu vacantă; 

- domnul Vasili Levițki – în funcția de procuror în Procuratura municipiului 

Chișinău provizoriu vacantă; 

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

Chișinău provizoriu vacantă; 

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

Chișinău provizoriu vacantă; 

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

circumscripție Chișinău; 

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

Oficiul Ceadîr-Lunga; 

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

Oficiul Central, provizoriu vacantă;  

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

Dubăsari; 

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

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

Cahul; 

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

2. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General, pentru demararea 

procedurilor de emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

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

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

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

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

solicitate de candidați. 

4. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

5. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul 

art.191 din Codul administrativ. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Alexandr STOIANOGLO  semnat 

2.  Fadei NAGACEVSCHI  absent 
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3.  Emanoil PLOȘNIȚA absent 

4.  Mihail COTOROBAI absent 

5.  Vasile STOINOV  semnat 

6.  Adrian BORDIANU  semnat 

7.  Inga FURTUNĂ semnat 

8.  Andrei ROȘCA semnat 

9.  Constantin ȘUȘU  semnat 

10.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

11.  Ion GUCEAC  semnat 

12.  Dumitru PULBERE  semnat 

13.  Lilia POTÎNG absent 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                          semnat                    Angela MOTUZOC 
 


