
CONSILIUL SUPERIOR AL PROCURORILOR 
COLEGIUL   DE   CALIFICARE 

 
H O T Ă R Î R E nr. 807 

 
cu privire la rezultatul atestării domnului Eugeniu Novac,  
procuror militar în procuratura militară Chişinău 
 
mun.Chişinău                                                                                                          6 noiembrie 2015 
 
        Conform Listei de atestare a procurorilor în semestrul II al anului 2015, aprobată prin Hotărîrea 
Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-177/15 din 20.03.2015, Colegiul de calificare, în şedinţa 
din 6 noiembrie 2015,  a supus procedurii de atestare repetată pe domnul Eugeniu Novac,  
procuror în procuratura  militară Chişinău. 

Colegiul reţine că potrivit hotărîrii nr.654 din 13.03.15, validată de Consiliul Superior al 
Procurorilor prin hotărîrea 12-654/15 din 26.03.2015, procurorului Eugeniu Novac i-a fost aplicat 
calificativul „neatestat”, cu recomandarea de repetare a procedurii de atestare în termen de 3 luni, 
după lichidarea neajunsurilor constatate. 
        În şedinţă deschisă membrii Colegiului de calificare au luat act de fişa de atestare prezentată, de 
concluziile procurorului ierarhic superior, care a menţionat că, în perioada de trei luni acordată,   
procurorul Eugeniu Novac a lichidat  pe deplin neajunsurile constatate în activitatea profesională şi a 
recomandat atestarea acestuia  în funcţia deţinută. 

Procurorul Eugeniu Novac a susţinut un examen oral (interviu) în bază de întrebări teoretice, 
adresate de către membrii prezenţi ai Colegiului de calificare, potrivit listei disciplinelor şi subiectelor 
pentru testarea cunoştinţelor procurorilor. 

În contextul celor expuse, în temeiul art.42, 101,110-112 din Legea cu privire la Procuratură 
şi dispoziţiilor Regulamentului cu privire la atestarea procurorilor, aprobat prin  Hotărîrea 
Consiliului Superior al Procurorilor nr.2-3d-19/11 din 01.02.2011, (cu modificările ulterioare  din 
15.02.2011 şi 03.04.2014), apreciind rezultatele activităţii procurorului Eugeniu Novac  în perioada 
de reatestare, cunoştinţele teoretice şi gradul de corespundere funcţiei deţinute, cu votul majoritar al 
membrilor prezenţi, Colegul de calificare –  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
  1. A aplica în privinţa domnului Eugeniu Novac, procuror militar în procuratura militară 
Chişinău, calificativul  „ATESTAT”.  

2. A remite hotărîrea şi materialele aferente Consiliului Superior al Procurorilor, pentru 
validare. 
 3. Prezenta hotărîre poate fi contestată în Consiliul Superior al Procurorilor  în termen de 10 
zile din data comunicării. 
 
 
Preşedintele   
Colegiului de calificare                                                                                              Viorel Morari             
 
Membrii Colegiului de calificare 
1. Valeriu Bodean  6. Valentin Baidaus  
2. Marcel Dimitraş  7. Alexandru Raţa  
3. Nicolae Geru absent 8. Adriana Eşanu   
4. Igor Popa  9. Leonid Turculeţ --------- 
5. Sergiu Gavajuc   10. Ion Căpăţină   absent 

 
 


