
HOTĂRÂREA nr.12-5/15 
cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.615-623 din 12.12.2014  

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

 
 

22 ianuarie 2015                                                                                  mun.Chişinău 
 
 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare   
nr.615-623 din 12.12.2014 privind rezultatele examenului de capacitate organizat pentru 
suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratură, audiind informaţia dlui Ruslan 
Popov, Consiliul Superior al Procurorilor, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârea nr.12-172/14 din 25.09.2014, Consiliul Superior al Procurorilor a  
anunţat concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratura militară 
Bălţi (1), procuror în procuraturile raioanelor Basarabeasca (2), Cantemir (1), Donduşeni 
(1), Drochia (2), Glodeni (1), Leova (1), Sîngerei (1), Soldăneşti (1), Taraclia (1), 
Ungheni (1), Vulcăneşti (1).  

În temeiul hotărârilor Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-211/14 din 
06.11.14, materialele în privinţa candidaţilor admişi la concurs au fost remise Colegiului 
de calificare pentru organizarea evaluării.  

În zilele de 11 şi 12 decembrie 2014 Colegiul de calificare a  organizat 
desfăşurarea probelor scrisă şi verbală ale concursului pentru suplinirea funcţiilor 
vacante de procuror evocate.  

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.615 din 12.12.2014, titularul Oleg 
Rusu a acumulat media 7,35, promovând examenul de capacitate pentru ocuparea 
funcţiei de procuror în procuratura militară Bălţi. 

Dl Andrei Foiu, care a aplicat la funcţia vacantă de procuror în procuratura 
raionului Cantemir, conform hotărârii Colegiului de calificare nr.616 din 12.12.2014, a 
promovat examenul cu media 7,45.  

Candidaţii la funcţia vacantă de  procuror în procuratura raionului Drochia,                          
potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.617 din  12.12.2014, au promovat examenul, 
acumulând respectiv mediile: Eugeniu Rurac – 8,75, Diana Turenco – 7,6. 

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare  nr.618 din  12.12.2014, Cristina Darie, 
Lina Popescu şi Anatolie Bunduchi, candidaţi la funcţia vacantă de procuror în 
procuratura  raionului Sîngerei, au promovat examenul de concurs, acumulând  respectiv 
mediile: Cristina Darie – 6,05, Lina Popescu – 7,25, Anatolie Bunduchi - 7,4.  

Funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Leova a fost solicitată de  
Sergiu Ciubară, care a promovat examenul cu nota – 8,35 (hotărârea Colegiului de 
calificare nr.619 din 12.12.2014).    

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.620  din  12.12.2014, doamna Liliana 
Beşliu, candidat la funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Şoldăneşti, a  



susţinut examenul de capacitate cu media  – 7,45. Candidatul la aceeaşi funcţie, Tudor 
Ştirbu nu s-a prezentat la examen, fără a motiva lipsa sa. 

Dl Anatolie Stefoglo a aplicat la funcţia vacantă de procuror în procuratura 
raionului Vulcăneşti şi, potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.621  din  12.12.2014, 
a promovat examenul de capacitate cu media  7,3. 

Pentru funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Glodeni a optat 
Violeta Cebanciuc, care a promovat examenul cu media 7,05 (hotărârea Colegiului de 
calificare  nr.622  din  12.12.2014).   

Dl Nicolai Carafizi, candidat la funcţia vacantă de procuror în procuratura 
raionului Taraclia, a susţinut proba scrisă cu nota 2,8, nepromovînd examenul de 
capacitate (hotărârea Colegiului de calificare nr.623 din 12.12.2014). 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.615-623 din 12.12.2014  
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 615-623 din 12.12.2014 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 


