
HOTĂRÂREA nr.12-110/15 
cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.664-674 din 20.03.2015 

privind rezultatele atestării unor procurori 
23 aprilie 2015                                                                                 mun.Chişinău 
 
      Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare  nr.664-674 
din 20.03.2015 şi, audiind informaţia dlui Mircea Roşioru, Consiliul Superior al Procurorilor, 

 
C O N S T A T Ă: 

La 20 martie 2015 Colegiul de calificare a iniţiat procedura de atestare ordinară 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 I al anului curent, aprobat prin hotărârea Consiliului 
Superior al Procurorilor nr.12-3/15 din 22.01.2015. 
          Astfel, pe data de 20 martie 2015, conform agendei, au fost supuşi procedurii de atestare 
următorii procurori, cu menţiunile ce urmează: 
 
Nr. Numele şi prenumele 

procurorului supus 
atestării 

Procuratura Nr. Hotă- 
rîrii CC 

din 
20.03.2015 

Decizia Colegiului de 
calificare 

1 Mahu Silvian Procuror  în  procuratura  
sect. Botanica 

 664  Atestat 

2 Guţu Aurelia Procuror în procuratura 
sect. Botanica 

665 Neatestată , termen 
de 3 luni 

3 Cociu Lilian Procuror în procuratura 
sect.Botanica 

666 Atestat 

   4 Dântu Grigore Procuror în procuratura 
mun.Chişinău 

667 Atestat 

5 Nedova Elena Procuror în procuratura 
de transport 

668 Atestată 

6 Gheras Corneliu Procuror în procuratura 
raionului Edineţ 

669 Atestat 

7 Goncear Aurel Adjunct al procurorului 
raionului Rezina 

- Demisionat  

8 Ţarălungă Ana Procuror în procuratura 
raionului Cahul 

- Atestare amînată/ 
concediu medical 

9 Bulhac Ghenadie Procuror în procuratura 
raionului Rezina 

- Demisionat  

10 Ţapu Oxana Procuror în procuratura 
mun.Bender 

670 Atestată 

11 Braila Natalia Procuror în procuratura 
raionului Hînceşti 

671 Atestată 

12 Cîrma Cristina Procuror în procuratura 
mun.Bălţi 

672 Atestată, recomandare 
de conf. a gradului 



ordinar - Jurist I  
13 Cosor Alina Procuror în procuratura 

raionului Floreşti 
  

673 Atestată, recomandare 
de conf. a gradului 
ordinar - Jurist I  

14 Dodon Svetlana Procuror în procuratura 
raionului Orhei 

674 Atestată, recomandare 
de conf. a gradului 
ordinar - Jurist I  

 
În cadrul şedinţei Colegiului de calificare, procedura de atestare în privinţa procurorului 

Ana Ţarălungă a fost amînată, în legătură cu aflarea acesteia în concediu medical. 
Totodată, în legătură cu emiterea ordinelor de eliberare din funcţie din proprie iniţiativă, 

domnii Aurel Goncear şi Ghenadie Bulhac nu au fost supuşi procedurii de atestare.   
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.664, 666-669, 670 şi 671 din 
20.03.2015, Colegiul de calificare a aplicat calificativul „atestat” în privinţa procurorilor 
Silvian Mahu, Lilian Cociu, Grigore Dântu, Elena Nedova, Corneliu Gheras, Oxana Ţapu,  
Natalia Braila. 

Prin hotărîrile nr.672-674 procurorii Cristina Cîrma, Alina Cosor şi Svetlana Dodon au 
obţinut calificativul „atestat”, cu recomandarea de conferire a următorului grad de clasificare.   

Conform Hotărîrii Colegiului de calificare nr.665 din 20.03.2015, procurorul Aurelia 
Guţu a obţinut  calificativul „neatestat”, cu recomandarea de repetare a procedurii de atestare în 
termen de 3 luni, după lichidarea neajunsurilor constatate în activitatea profesională. 

Consiliul constată că hotărârile Colegiului de calificare nr.664-674 din 20.03.2015 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.664-674 din 20.03.2015 privind 

rezultatele atestării ordinare a procurorilor  Silvian Mahu, Lilian Cociu, Grigore Dântu, Elena 
Nedova, Corneliu Gheras, Oxana Ţapu, Natalia Braila, Cristina Cîrma, Alina Cosor, Svetlana 
Dodon şi Aurelia Guţu. 

2. A propune Procurorului General să examineze chestiunea cu privire la conferirea  
gradului de clasificare ordinar – Jurist de rangul I - procurorilor Cristina Cîrma, Alina Cosor şi 
Svetlana Dodon.                                                                                                                                                                                                                                                         

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


