
HOTĂRÂREA  nr.12-95/16 
cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.864-868  din 

12.04.2016  privind rezultatele evaluărilor participanţilor la concursurile pentru 
suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător 

 
22 aprilie  2016                                                                                  mun.Chişinău 
 
 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare   
nr.864-868 din 12.04.2016 privind rezultatele evaluărilor  participanţilor la concursurile 
pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător, audiind informaţia dlui 
Ghenadie Fortuna, Consiliul Superior al Procurorilor  - 
 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârile Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-300/15 din 17.12.2015 şi 
nr.12-39/16 din 11.02.2016, au  fost anunţate concursuri pentru suplinirea funcţiilor 
vacante de procurori conducători ai Procuraturii  anticorupţie, precum şi ai raioanelor 
Străşeni, Hînceşti, Făleşti şi Şoldăneşti. 

În temeiul hotărârilor Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-9/16 din 
22.01.2016 şi nr.12-60-63/2016 din 18.03.2016, materialele în privinţa candidaţilor 
admişi la concurs au fost remise Colegiului de calificare pentru organizarea evaluării.  

În zilele de 11 şi 12 aprilie 2016 Colegiul de calificare a organizat desfăşurarea 
probelor scrisă şi verbală ale concursului. 

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.864 din 12.04.2016, candidaţii la 
funcţia vacantă de  procuror şef al Procuraturii anticorupţie, au  promovat examenul 
probelor de concurs, acumulând mediile: Viorel Morari – 9,37, Roman Eremciuc – 8,92, 
Dulgheru Ion – 8,76, Şaptefraţi Ştefan – 8,52, Ruslan Caraivan – 8,30. 

Dl Alexandru Raţa a acumulat media 8,92, promovând examenul probelor de 
concurs pentru ocuparea funcţiei de procuror al raionului Străşeni (hotărârea Colegiului 
de calificare  nr.865 din 12.04.2016). 

Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.866 din 12.04.2016, dl Remus 
Moroz, candidat la funcţia vacantă de procuror al raionului Hînceşti, a promovat 
examenul de concurs cu media  8,90.  

Candidatul la funcţia vacantă de  procuror al raionului Făleşti, dl Ghenadie 
Guriţanu, a  promovat examenul probelor de concurs, acumulând media 8,82 (hotărârea 
Colegiului de calificare  nr.867 din 12.04.2016).   

Candidaţii la funcţia vacantă de procuror al raionului Şoldăneşti, potrivit hotărârii 
Colegiului de calificare nr.868 din 12.04.2016, au  promovat examenul probelor de 
concurs, acumulând mediile: Vladimir Erhan – 8,31, iar Petru Botnaru – 7,25. 

Consiliul constată că hotărârile Colegiului de calificare nr.864-868 din 12.04.2016 
nu au fost contestate, procedura de susţinere a examenelor de concurs 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 hotărârile Colegiului de calificare nr.864-868 din 12.04.2016 privind 
rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participanţilor la concursul pentru 
suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător.  

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


