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HOTĂRÂREA nr.12- 233/15 

cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.749-764 din 
09.10.2015 privind rezultatele atestării unor procurori 

 
12 noiembrie 2015                                                                                          mun.Chişinău 
 
            Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare  
nr.749-764 din 09.10.2015 şi, audiind informaţia dlui Mircea Roşioru, Consiliul 
Superior al Procurorilor - 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La 9 octombrie 2015 Colegiul de calificare a iniţiat procedura de atestare ordinară 
şi, după caz, repetată a unor procurori, în temeiul cu art.42, 101, 110 – 112 din Legea cu 
privire la Procuratură, dispoziţiile Regulamentului privind atestarea procurorilor, 
aprobat prin Hotărârile Consiliului Superior al Procurorilor nr.2-3d-19/11 din 
01.02.2011 (cu modificările ulterioare) şi conform Programului de atestare a 
procurorilor pentru semestrul II al anului curent, aprobat prin hotărârea Consiliului 
Superior al Procurorilor 12- 177/15 din 30.07.2015. 
           Conform agendei Colegiului de calificare, urmau a fi supuşi procedurii de 
atestare următorii procurori: 
 
Nr. Numele şi prenumele 

procurorului supus 
atestării 

 

Funcţia deţinută Nr. Hotărîrii 
CC   
 

Decizia Colegiului de 
calificare 

1 
Bolocan Olga Procuror în procuratură 

mun.Chişinău 

- Demisionată (HCSP  
Nr.12 -222/15  
din 09.10.15 

2 Bugăescu Liliana Procuror în procuratură 
sect.Rîşcani 

- Atestare amînată 
- concediu medical   

3 Panfil Elena Procuror în procuratura 
sect.Centru 

 749 Atestată   

4 Moraru Constantin Procuror în procuratura 
sect.Centru 

750 Atestat 

   5 Chiranda Vera Procuror în procuratura 
sect.Centru 

751   Atestată 

   6 Celac Alexandru Procuror în procuratură 
mun.Bălţi 

752  Atestat  

7 

Ionaş Olga 

Procuror în Secţia 
asistenţă juridică 
internaţională şi integrare 
europeană 

753 Atestat, conferirea 
gradului - jurist de 

rangul I    

8 Roşior Vitalie Procuror în Secţia 
investigaţii financiar-

- Atestare amînată 
 - concediu  
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economice 
9 

Vizniuc Serghei Procuror în procuratura r-
lui Donduşeni 

- Demisionat (HCSP –
Nr.12 -201/15  
din 10.09.15 

10 Borodin Alexandra Procuror în procuratura r-
lui Cimişlia 

754 Atestată    

11 Buruian Victor Procuror în procuratura r-
lui Briceni 

755 Atestat  

12 Goncear Taisia  Procuror în procuratura 
sect.Botanica 

756 Atestată 

13 Ciobanu Mircea Procuror în Secţia control 
al urmăririi penale 

757 Atestat 

14 Cojocaru Maria Procuror în procuratura r-
lui Căuşeni 

758 Atestată 

15 Bolgar Natalia Adjunct al procurorului 
mun Comrat 

- Atestare amînată 
  p/u 23.10.15/ raport 

16 Anici Renata Procuror în procuratura 
sect.Ciocana 

759 Atestată 

17 
Baraliuc Ruslan Procuror în procuratura  

r-lui Briceni 
760 Atestat 

18 Donos Livia Procuror în procuratura  
r-lui Rîşcani 

761 Atestată 

19 

Gropa Maxim 

Procuror în Secţia 
exercitare a următirii 
penale în cauze de 
criminalitate organizată 
şi excepţionale 

762 

Atestat 

20 Manolachi Eugen Adjunct al procurorului  
militar  Chişinău 

763 Atestat 

21 

Bacalîm Lilian 

Procuror în Secţia 
conducere a urmăririi 
penale în organele 
centrale ale MAI şi SV 

764 

Atestat 

 
Conform art.16 din Regulamentul cu privire la atestarea procurorilor, prima atestare 

se efectuează peste 2 ani după numirea în funcţia de procuror, iar ulterior, o dată la 
fiecare 5 ani după ultima atestare. În cazul participării la concursul de ocupare a unei 
funcţii vacante, curgerea termenului de 5 ani începe din momentul validării rezultatelor 
concursului. 

  Potrivit procesului-verbal al şedinţei Colegiului de calificare, procedura de 
atestare a fost amînată în privinţa procurorului Vitalie Roşior, în legătură cu aflarea 
acestuia în concediu anual de odihnă. 
          În temeiul raportului procurorului mun.Comrat, atestarea dnei Natalia Bolgar, 
procuror, adjunct al procurorului mun.Comrat, a fost amînată pentru ziua de 23.10.2015, 
în legătură cu necesitatea de serviciu. 
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          Procedura de atestare în privinţa procurorului în procuratura sect.Rîşcani, 
mun.Chişinău Liliana Bugăescu a fost amînată în legătură cu aflarea acesteia în 
concediu medical.   
          Procurorii Olga Bolocan şi Serghei Vizniuc nu au fost supuşi procedurii de 
atestare, în legătură cu demisionarea acestora din organele Procuraturii din proprie 
iniţiativă (HCSP –nr.12-222/15 din 09.10.15 şi nr.12 -201/15 din 10.09.2015). 
           În conformitate cu art.110 din Legea cu privire la Procuratură şi pct.2  al  
Regulamentului cu privire la atestarea procurorilor, atestarea are ca scop verificarea 
responsabilităţii procurorilor şi evaluarea corespunderii acestora criteriilor de 
competenţă profesională şi de performanţă, de corespundere a funcţiei ocupate, 
verificarea factorilor de risc, stimularea perfecţionării profesionale în exercitarea 
obligaţiilor de serviciu. 
        Urmare a procedurii de atestare, prin hotărîrile nr.749-752, 754-764 din 
09.10.2015 Colegiul de calificare a aplicat calificativul „atestat” în privinţa procurorilor 
Elena Panfil, Constantin Moraru, Vera Chiranda, Alexandru Celac, Alexandra Borodin, 
Victor Buruian, Taisia Goncear, Mircea Ciobanu, Maria Cojocaru, Renata Anici, Ruslan 
Baraliuc, Livia Donos, Maxim Gropa, Eugen Manolachi, Lilian Bacalîm.  
         Prin hotărîrile nr.753 procurorul Olga Ionaş a obţinut calificativul „atestată”, cu 
recomandarea de conferire a următorului grad de clasificare.   
         Consiliul constată că hotărârile Colegiului de calificare nr.749-764 din 09.10.2015 
nu au fost contestate, procedura de atestare a fost respectată. 
         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 : 

 
1. A valida hotărârile Colegiului de calificare nr.749-764 din 09.10.2015 privind 

rezultatele atestării ordinare a procurorilor Elena Panfil, Constantin Moraru, Vera 
Chiranda, Alexandru Celac, Alexandra Borodin, Victor Buruian, Taisia Goncear, Mircea 
Ciobanu, Maria Cojocaru, Renata Anici, Ruslan Baraliuc, Livia Donos, Maxim Gropa, 
Eugen Manolachi, Lilian Bacalîm  şi  Olga Ionaş.  

2. A propune Procurorului General să examineze chestiunea cu privire la 
conferirea  gradului de clasificare  - Jurist de rangul   I  - procurorului Olga Ionaş. 

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


