
HOTĂRÂREA  nr.12-3d-166 /11 
cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.187-193 și nr.195-197 

din 03.06.2011  privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale 
participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante 

 
19 iulie  2011                                                                                          mun.Chişinău 
 
 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare   
nr.187-193 și nr.195-197 din 03.06.2011, cu privire la rezultatele evaluărilor probelor 
scrisă şi orală ale participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante, audiind 
informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor - 
 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.2-3d-68/11 din 22.03.2011   
a fost anunţat concurs pentru suplinirea  funcţiilor vacante de procuror în procuratură în 
raioanele Basarabeasca, Cimişlia, Făleşti, Hînceşti, Leova, Orhei, Şoldăneşti, Taraclia, 
Vulcăneşti, precum şi procuror militar în procuratura militară Chişinău, procuror militar 
în procuratura militară Cahul, procuror în procuratura de nivelul Curţii de Apel Cahul, 
procuror în procuratura UTA Găgăuzia, adjunct al procurorului în raioanele Leova, 
Ocniţa, Străşeni, Răşcani. 

 Prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.2-3d-69/11 din 22.03.2011   
a fost anunţat concurs pentru promovarea în funcţia de procuror secţie în Procuratura 
Generală, după cum urmează: secţia conducere a urmăririi penale în organele centrale 
ale MAI şi SV (2); secţia control al urmăririi penale (5); secţia judiciar-civilă şi 
contencios administrativ (1); secţia analiză şi implementare CEDO (2); secţia combatere 
tortură (1); secţia securitate internă (1). 

N-au fost înaintate cereri pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în 
procuraturile raioanelor Cimişlia, Făleşti, Şoldăneşti, Taraclia, Vulcăneşti, procuror 
militar în procuratura militară Cahul, procuror în procuratura de nivelul Curţii de Apel 
Cahul, procuror în procuratura UTA Găgăuzia; procuror în secţia analiză şi 
implementare CEDO (2); secţia combatere tortură (1); secţia securitate internă (1).  

În temeiul hotărârilor Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-3d-84/11 şi nr.12-
3d-85/11 din 03.05.2011 materialele în privinţa concurenţilor admişi la concurs au fost 
remise Colegiului de calificare pentru organizarea evaluării în legătură cu depunerea 
cererilor pentru ocuparea funcţiilor vacante solicitate.  

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.187 din 03.06.2011, candidatul pentru 
suplinirea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Leova, Oleg 
Cernenchi, a promovat examenul de capacitate cu media generală  7,76.  

Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.188 din 03.06.2011, candidatul 
pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Străşeni,  
Aurelian Buzdugan, a promovat examenul de capacitate cu media generală  7,8. 

 Pentru  suplinirea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului r-lui 
Ocniţa au aplicat Sîrbu Valentin şi Lilia  Moraru. Conform hotărârii Colegiului de 
calificare nr.189 din 03.06.2011, candidăţii la funcţia vacantă menţionată au promovat 



examenul de capacitate, respectiv  Valentin Sîrbu - cu media generală 8,06, Lilia Moraru 
- cu media generală 7,71. 

Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.190 din 03.06.2011, candidăţii la 
funcţia vacantă de procuror, adjunct al procurorului r-lui Rîşcani,   Sergiu Carmanschi  şi 
Ion Roşca  au promovat examenul de capacitate, respectiv  cu media generală  8,47 şi 
8,23.  

Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.191 din  03.06.2011, concurentul  
Andrei Cernicov a promovat  examenul de capacitate cu media generală 9,05,  pentru 
suplinirea funcţiei vacante  de procuror al secţiei  control al urmăririi penale. 

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.192 din  03.06.2011, Cristina Corciu, 
candidată la funcţia de procuror al secţiei judiciar-civilă şi contencios administrativ,  a 
promovat  examenul de capacitate cu media generală 8,29.    

Candidaţii la funcţiile vacante de procuror al secţiei  conducere a urmăririi penale 
în organele MAI şi SV  au promovat examenul de capacitate,  Codreanu Vitalie - cu  
media generală 9, Sergiu Brigai - cu  media generală 9,1 şi Vitalie Busuioc - cu media 
9,05 (Hotărârea CC nr.193 din  03.06.2011).  

Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.195 din  03.06.2011, candidatul la 
funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Hînceşti, Andrei Dulgheru, a  
promovat examenul de capacitate cu media generală 6,95. 
 Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.196 din 03.06.2011, dl Oleg 
Poalelungi, candidat la funcția vacantă de procuror în procuratura r-lui Orhei a promovat  
examenul de capacitate  cu media generală 6,26. 

Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.197 din  03.06.2011, candidata la 
funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Basarabeasca, Nina Garaba, a  
promovat examenul de capacitate cu media generală 6,93. 

Hotărârile Colegiului de calificare nr.187-197, cu excepția hotărârii nr.194 din 
03.06.2011 n-au fost contestate de către solicitanţii la funcţiile vacante, procedura de 
susţinere a examenului de capacitate a fost respectată, acestea urmând să fie validate. 

Examinând materialele prezentate, Consiliul Superior al Procurorilor în temeiul 
art.82 alin.(2) lit.d) art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură, - 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
  A valida hotărârile Colegiului de calificare nr.187-193 și nr.195-197 din 
03.06.2011 privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi verbală  ale participanţilor la 
concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante.  
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                               Iurie Garaba 


