
H O T Ă R Â R E A nr.12-231 /15 
cu privire la admiterea cererilor de participare  la concurs 

 pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror   
 

   12 noiembrie 2015              mun.Chişinău 
                                                                                                      

Examinând chestiunea cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs 
pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror, audiind informaţia dlui Eduard 
Maşnic, Consiliul Superior al Procurorilor -   

 
C O N S T A T Ă: 

 
Prin hotărârea nr.12-204/15 din 10.09.2015, Consiliul Superior al Procurorilor a  

anunţat concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuraturile 
raioanelor Basarabeasca (2) şi Donduşeni (2). 

Pentru funcţiile de procuror în procuratura raionului Basarabeasca au optat 
domnii Radu Talpă, ex-procuror, Alexandru Mînzat, consultant al procurorului, Radu 
Bulat şi Oleg Crîşmaru, ofiţeri de urmărire penală. 

Domnii Moisei Lepădatu şi Veaceslav Vacari, ex-procurori, Anatolie Tăietu, 
ofiţer de urmărire penală, şi Andrei Flocea, ofiţer de investigaţii, au solicitat înscrierea 
la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror în procuratura raionului 
Donduşeni. 

Toţi concurenţii au susţinut în faţa Consiliului cererile de aplicare la concurs, cu 
excepţia dlui Veaceslav Vacari, care a solicitat în scris examinarea cererii de 
participare la concurs în lipsa sa.  

Studiind dosarele candidaţilor, Consiliul reţine că titularii Radu Talpă, 
Alexandru Mînzat, Radu Bulat, Oleg Crîşmaru, Anatolie Tăietu şi Veaceslav Vacari  
întrunesc condiţiile prevăzute de art.37 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură 
pentru candidarea la funcţia de procuror. 

Totodată, Consiliul a stabilit că concurentul Andrei Flocea nu întruneşte 
condiţiile art.37 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, motiv din care, cererea 
numitului urmează să fie respinsă, or, în ultimii 5 ani (compleţi), dl Flocea nu a activat 
în calitate de „judecător, anchetator, ofiţer de urmărire penală, de avocat, avocat 
parlamentar, de notar, jurisconsult, de consultant (consilier) al instanţei de judecată, în 
funcţiile de specialitate juridică din aparatul Curţii Constituţionale, al Consiliului 
Superior al Magistraturii, al autorităţilor publice. În vechimea în specialitatea juridică 
se includ, de asemenea, perioadele în care persoana licenţiată în drept a exercitat 
mandatul de deputat, a activat în calitate de membru al Curţii de Conturi, de profesor 
titular de drept în instituţiile de învăţămînt superior, de executor judecătoresc, de 
grefier”. 

În acelaşi rînd, s-a stabilit că prin hotărîrea Consiliului nr.12-40/14 din 
20.03.2014 a fost respinsă cererea concurentului Moisei Lepădatu privind înscrierea la 
concursul pentru ocuparea funcţiei de procuror în procuratura raionului Căuşeni, din 
motivul existenţei unor riscuri pentru exercitarea funcţiei de demnitate publică. 



Consiliul a luat act de ordonanţa de refuz în pornirea urmăririi penale adoptată în acest 
caz, dar a constatat existenţa unei hotărîri neanulate a Consiliului, prin care concurentul 
Lepădatu a fost declarat incompatibil cu funcţia de procuror.  
 Conform Avizului consultativ al Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la 
modul de contestare a avizului consultativ emis de organul de verificare în privinţa 
titularilor sau candidaţilor la funcţia publică din 17.11.2014, avizul consultativ nu 
poate fi contestat de către titularul sau candidatul la funcţia publică separat, ci numai 
odată cu decizia autorităţii publice privind incompatibilitatea cu interesele funcţiei 
publice, iar pentru anularea actelor menţionate persoana interesată urmează să se 
adreseze în instanţa de contencios administrativ. 

În corespundere cu hotărârile Colegiului de calificare nr.363 din 08.02.2013 şi 
nr.722 din 25.09.2015, concurenţii Veaceslav Vacari şi Oleg Crîşmaru au promovat 
examenul de capacitate în legătură cu participarea la alte concursuri privind ocuparea 
funcţiilor vacante de procuror. Concurenţii au confirmat participarea la concurs în baza 
evaluărilor anterioare. 

Potrivit pct.361 al Regulamentului cu privire modul de promovare în serviciu a 
procurorilor, precum şi pct.24 din Regulamentul privind modul de organizare şi 
desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de procuror în procuraturile 
teritoriale şi specializate, nota obţinută de concurenţii care nu au câştigat concursul 
pentru suplinirea funcţiei vacante este valabilă – 3 ani.  
 Referitor la iniţierea procedurii de verificare a candidaţilor în baza art.8 din 
Legea nr.271 din 18.12.2008, s-a stabilit că titularii Veaceslav Vacari şi Oleg 
Crîşmaru, au fost verificaţi anterior şi prin hotărîrile Consiliului nr.12-49/13 din 
26.02.2013  şi, respectiv, nr.12-223/15 din 09.10.2015 au fost declaraţi compatibili cu 
funcţia de procuror.  
 Candidaţii Alexandru Mînzat, Radu Bulat şi Anatolie Tăietu şi-au exprimat 
acordul pentru a fi verificaţi de organul abilitat conform art.8 al Legii nr.271 din 
18.12.2008 privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice.  
 Concomitent, în corespundere cu art.36 alin.(1) lit.h) din Legea cu privire la 
Procuratură, toţi candidaţii au consimţit în scris să fie supuşi testării cu utilizarea 
detectorului comportamentului uman (poligraf).  

În contextul expus, conform art.82 alin.(1) lit.e), art.84 lit.f) din Legea cu privire 
la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor - 

  
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
1.A admite cererile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor de 

procuror solicitate de către concurenţii Radu Talpă, Alexandru Mînzat, Radu Bulat, 
Oleg Crîşmaru, Anatolie Tăietu şi Veaceslav Vacari.  

2. A respinge cererea concurentului Andrei Flocea, dat fiind că nu întruneşte 
condiţiile prevăzute de art.37 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură. 

3. A respinge cererea concurentului Moisei Lepădatu, dat fiind existenţa hotărîrii 
neanulate a Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-40/14 din 20.03.2014. 



4. A remite Colegiului de calificare materialele în privinţa concurenţilor Radu 
Talpă, Alexandru Mînzat, Radu Bulat şi Anatolie Tăietu, pentru organizarea evaluării 
în cadrul examenului de capacitate. 

5. A-i elibera de la susţinerea examenului de capacitate pe candidaţii Oleg 
Crîşmaru şi Veaceslav Vacari. 

6. A iniţia verificarea titularilor Alexandru Mînzat, Radu Bulat, Anatolie Tăietu 
în temeiul art.8 din Legea nr.271 din 18.12.2008. 

7. Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                              Mircea Roşioru 
 


