
HOTĂRÂREA nr.12-137/15 
cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.704-708 din 08.05.2014  

privind rezultatele examenului de capacitate pentru  
suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratură 

 
17 iunie 2015                                                                                  mun.Chişinău 
 
 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare   
nr.704-708 din 08.05.2015 privind rezultatele examenului de capacitate organizat pentru 
suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratură, audiind informaţia dlui Igor 
Hadîrcă, Consiliul Superior al Procurorilor, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârea nr.12-51/15 din 12.03.2015, Consiliul Superior al Procurorilor a  
anunţat concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuraturile 
raioanelor Basarabeasca (1), Ştefan-Vodă (1), Călăraşi (1), Criulenii (1), Dubăsari (1), 
Floreşti (1), Ungheni (1), Rezina (2), Soldăneşti (1).  

În temeiul hotărârilor Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-112/15 din 
23.04.15, materialele în privinţa candidaţilor admişi la concurs au fost remise Colegiului 
de calificare pentru organizarea evaluării.  

În zilele de 7 şi 8 mai 2015 Colegiul de calificare a organizat desfăşurarea 
examenului de capacitate (probele scrisă şi verbală ale concursului pentru suplinirea 
funcţiilor vacante de procuror evocate.  

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.704 din 08.05.2015, titularul Vasile 
Untilă a acumulat media 8,05, iar candidatul Dumitru Cirimpei – 7,60, ambii promovând 
examenul de capacitate pentru ocuparea funcţiei de procuror în procuratura raionului 
Criuleni. 

Domnii Artur Stănilă, Daniel Precup şi Sergiu Galben, care au aplicat la funcţia 
vacantă de procuror în procuratura raionului Călăraşi, conform hotărârii Colegiului de 
calificare nr.705 din 08.05.2015, au promovat examenul cu mediile, respectiv, Artur 
Stănilă  - 8,10, Daniel Precup  - 7,95 şi Sergiu Galben - 7,35.  

Candidatul la funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Dubăsari 
Vladimir Idriceanu, potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.706 din 08.05.2015, a 
promovat examenul, acumulând media – 7,80. 

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare  nr.707 din  08.05.2015, Ghenadie 
Zgardan şi Victoria Burlacu, candidaţi la funcţia vacantă de procuror în procuratura  
raionului Rezina, au promovat examenul de concurs, acumulând  respectiv mediile – 
7,85 şi 7,40.  

Funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Șoldăneşti a fost solicitată de  
dl Vasile Botnarenco, care a promovat examenul cu nota – 7,30 (hotărârea Colegiului de 
calificare nr.708 din 08.05.2015).    

Potrivit prevederilor art.18 al Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea şi 
evaluarea examenului de capacitate, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al 



Procurorilor nr.12-61/14 din  3 aprilie 2014, candidaţii care au obţinut la proba scrisă 
nota finală mai jos de 6, sînt excluşi din concurs. 

Consiliul constată că hotărârile Colegiului de calificare nr.704-708 din 08.05.2015  
n-au fost contestate, procedura de susţinere a examenelor de capacitate a fost respectată, 
acestea urmând să fie validate. 

Examinând materialele prezentate, în temeiul art.82 alin.(2) lit.d) art.84 lit.f) din 
Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 A valida hotărîrile Colegiului de calificare nr.704-708 din 08.05.2015 privind 
rezultatele examenului de capacitate organizat pentru suplinirea funcţiilor vacante de 
procuror în procuratură.  

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


