HOTĂRÂREA nr.2-3d-175/11
cu privire la desemnarea câştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiilor
vacante de procuror în procuratura r-lui Orhei
19 iulie 2011
mun. Chişinău
Examinând rezultatele concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror în
procuratura raionului Orhei, audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor,
C O N S T A T Ă:
Conform hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-3d-68/11 din 22.03.2011 a fost
anunţat concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratura raionului Orhei.
Pe parcurs, au aplicat pentru concurs - Denis Poiată, Vadim Machidon (absolvenţi ai INJ), iar
Mihail Canţîr, Oleg Poalelungi, Andrei Grabovschi în temeiul art.37 alin.(2) din Legea cu privire la
Procuratură.
În şedinţa Consiliului din 03.05.2011 concurenţii au susţinut cererile înaintate, cu excepţia dlui
Andrei Grabovschi, care a solicitat excluderea din concurs pe motiv că a fost angajat într-o altă
instituţie.
Consiliul reține că, candidații Denis Poiată (9,31) și Vadim Machidon (8,77) participă la
concurs în temeiul art.38 alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură în baza atestatului de absolvire al
INJ, fără a susţine examen de capacitate.
Totodată, concurenții Mihail Canțîr și Oleg Poalelungi au promovat examenul de capacitate cu
media generală 7,55 (hotărârea Colegiului de calificare nr.34 din 11.06.2010) și, respectiv - 6,26
(hotărârea Colegiului de calificare nr.196 din 03.06.2011), validate de Consiliul Superior al
Procurorilor.
Conform art.8 din Legea privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice, consiliul
a iniţiat verificarea candidaţilor Denis Poiată, Vadim Machidon, Mihail Canţîr, Oleg Poalelungi.
Urmare a controlului nu au fost stabiliţi factori de risc şi restricţii pentru ocuparea posturilor solicitate,
aceştea fiind compatibili pentru exercitarea funcţiei de procuror. Rezultatele controlului, efectuat de
organul abilitat, au fost aduse la cunoştinţa concurenţilor. Avizele consultative nu a fost contestate.
În rezultatul votului, Consiliul Superior al Procurorilor a propus candidaturile dlor Denis Poiată,
Vadim Machidon şi Mihail Canţîr pentru numirea în funcţiile vacante de procuror în procuratura r-lui
Orhei.
Conform art.15 din Legea cu privire la verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice,
art.34, art.36 alin.(1), art.37 , art.40 alin.(4), art.82 alin.(1) lit.c), art. 84 lit. f) din Legea cu privire la
Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor H O T Ă R Ă Ş T E:
A lua act de avizele consultative ale organului de verificare.
A considera ca fiind compatibili titularii Denis Poiată, Vadim Machidon, Mihail Canţîr, Oleg
Poalelungi pentru ocuparea funcţiei de procuror în procuratură.
A propune Procurorului General numirea dlor Denis Poiată, Vadim Machidon, Mihail Canţîr în
funcţia de procuror în procuratura raionului Orhei.
Hotărârea cu drept de atac conform art.95 din Legea cu privire la Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

