
   H O T Ă R Â R E A nr.12-3d-180/11 
cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea 

 funcţiilor vacante de procuror în procuratură,  precum și de promovare în 
funcția de adjunct al procurorului mun.Bălți şi procuror secție din cadrul 

Procuraturii Generale  
 
19 iulie  2011                                                                                     mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la cererile de participare la concurs pentru 
suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratură în raioanele Căușeni, Criuleni,  
Cimișlia, Florești, Leova, Nisporeni Șoldănești, Basarabeasca, procuror în procuratura 
de nivelul Curții de Apel Chișinău; procuror în secția control al urmăririi penale, 
secția secretariat și audiență din cadrul Procuraturii Generale și adjunct al procurorului 
mun.Bălți,  audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor –  

C O N S T A T Ă: 
 

Potrivit hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-3d-145/11 din 
08.07.2011 a fost anunţat concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în 
procuratură în raioanele Basarabeasca,  Căușeni, Criuleni, Cimișlia, Florești, Leova, 
Nisporeni, Șoldănești, Taraclia, Vulcănești; procuror în procuraturile de nivelul 
curților de apel Chișinău și Cahul, procuror în procuratura UTA Găgăuzia, precum și 
pentru promovarea procurorilor în funcția de procuror în secţia secretariat şi audienţă, 
secţia control al urmăririi penale, secţia combatere tortură din cadrul Procuraturii 
Generale și adjunct al procurorului mun.Bălți. 

Pentru ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura r-lui 
Basarabeasca a aplicat dl Eduard Capcelea. Consiliul reține că candidatul la funcția 
vacantă este singurul concurent înregistrat, a promovat anterior examenul de 
capacitate conform hotărârii Colegiului de calificare nr.121 din 25.02.2011, în 
legătură cu participarea la concursul pentru ocuparea funcției vacante de procuror în 
procuratura r-lui Drochia, obținînd media generală 6,65. În temeiul pct.361 din 
Regulamentul privind modul de promovare în serviciu a procurorilor, acesta poate fi 
scutit de la susținerea examenului de capacitate, deoarece nota obținută de concurenții 
care nu au cîștigat concursul pentru suplinirea funcției vacante  este valabilă – 3 ani.   

Funcția vacantă de procuror în procuratura r-lui Căușeni a fost solicitată de 
dna Diana Grigoriev, absolventă a Institutului Național al Justiției, promoția anului 
2011. În temeiul art.38 alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură, concurenta 
(singura înregistrată la concurs cu media generală - 9.11) urmează să fie scutită de la 
susținerea examenului de capacitate, deoarece absolvenţii Institutului Naţional al 
Justiţiei participă la concurs în baza actului de absolvire.  
 Pentru funcțiile vacante de procuror în procuratura r-lui Criuleni au optat dna 
Adriana Țîcu, absolventă a INJ, promoția anului 2011 și dl Viorel Postovan. 

Referitor la concurenții care au aplicat pentru funcția de procuror în procuratura 
r-lui Criuleni, consiliul a constatat că ambii candidați întrunesc condițiile legale pentru 
a participa la concurs. Totodată,  aceștea pot fi eliberați de la susținerea examenului de 



capacitate: dna Adriana Țîcu (media generală de absolvire a INJ – 8.11) în temeiul 
art.38 alin.(4) al Legii cu privire la Procuratură,  iar dl Viorel Postovan conform art.38 
alin.(5) din aceiași Lege. 

Pentru ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura r-lui Cimișlia a 
aplicat o singură concurentă, dna Cristina Gladcov absolventă a INJ, promoția anului 
2011. În temeiul art.38 alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură, concurenta   
urmează să fie scutită de la susținerea examenului de capacitate, deoarece absolvenţii 
Institutului Naţional al Justiţiei participă la concurs în baza actului de absolvire, 
potrivit căruia dna Gladcov are media generală 9.35. 
 Pentru funcția vacantă de procuror în procuratura r-lui Florești au optat dna 
Cristina Darie și absolventul INJ, promoția anului 2011, dl Gh.Iapără. 

Analizând dosarele concurenților, se reține că, dl Gh.Iapără, fiind absolvent al 
INJ, poate fi eliberat de la susținerea examenului de capacitate conform at.38 alin.(4) 
din Legea cu privire la Procuratură (avînd media generală de absolvire a INJ – 9.48), 
iar materialele în privința dnei Darie urmează să fie remise Colegiului de calificare 
pentru susținerea examenului de capacitate. 

Funcția vacantă de procuror în procuratura r-lui Leova a fost solicitată de 
concurentul Vasile Buzilă, care întrunește condițiile art.37 alin.(2) din Legea cu 
privire la Procuratură pentru a putea fi admis la concurs, acesta urmând să susțină 
examenul de capacitate. 

Pentru funcția vacantă de procuror în procuratura r-lui Nisporeni au optat 
dnii Alexandru Danu și Igor Tofan. Studiind dosarele concurenților, consiliul 
constată, că aceștea întrunesc condițiile art.37 alin.(2) din Legea cu privire la 
Procuratură pentru a putea fi admiși la concurs, iar materialele în privința lor urmează 
să fie remise Colegiului de calificare. 

Funcția vacantă de procuror în procuratura r-lui Șoldănești a fost solicitată de 
dl  Grigore  Potoran,  absolvent   al  Institutului  Național  al  Justiției,  promoția  anului  
2011. În temeiul art.38 alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură, concurentul 
(singurul înregistrat la concurs cu media generală – 8.84) urmează să fie scutit de la 
susținerea examenului de capacitate. 

Pentru funcția vacantă de procurtor în procuratura de nivelul Curții de Apel 
Chișinău a aplicat dl Sergiu Brigai, procuror în procuratura r-lui Dubăsari.  Consiliul 
reține că, candidatul la funcția vacantă este singurul concurent înregistrat,  a promovat 
anterior examenul de capacitate în legătură cu participarea la concursul pentru 
promovarea în funcția de procuror secție în cadrul Procuraturii Generale și conform 
hotărârii Colegiului de calificare nr.193 din 03.06.2011 a obținut media generală - 9.1.  

În circumstanțele menționate, ținînd cont de faptul că, procurorul în procuratura 
r-lui Dubăsari Sergiu Brigai,  a aplicat pentru ocuparea unei funcții echivalente celei 
pe care o deține, materialele în privința concurentului urmează să fie transmise 
Procurorului General pentru a fi transferat în condițiile art.64  alin.(1) și alin.(7) din 
Legea cu privire la Procuratură. 

 Pentru promovarea în funcția de procuror în secția secretatiat și audiență din 
cadrul Procuraturii Generale a aplicat dna Ina Pîrvu, procuror în procuratura r-lui 
Ialoveni, iar pentru promovarea în funcția de procuror în secția control al urmăririi 



penale a înaintat cererea dna Mariana Gavrilaș, procuror în procuratura r-lui 
Dubăsari. 

Ambele concurente întrunesc condițiile legale pentru a putea fi admise la 
concurs. 

Pentru suplinirea funcției vacante de adjunct al procurorului mun.Bălți, au 
aplicat dl Dumitru Triboi, adjunct al procurorului r-lui Călărași și dl Ion Covalciuc, 
procuror în procuratura mun.Bălți. Studiind dosarele concurenților, aceștea pot fi 
admiși pentru a participa la concurs. 

Totodată, toţi concurenţii au dat acordul de a fi verificaţi în ordinea prevăzută 
de Legea privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice. 

Pentru ocuparea funcțiilor vacante de procuror în procuratura raioanelor 
Taraclia, Vulcănești, procuror în procuratura UTA Găgăuzia și procuror în secția  
combatere tortură din cadrul Procuraturii Generale nu a fost depus nici un dosar. 

În şedinţa consiliului concurenţii enumeraţi au susţinut cererile înaintate.  
Aceștea corespund cerințelor legale pentru a putea participa la concursul privind 
ocuparea funcțiilor vacante pentru care au optat. 

Analizând dosarele concurenților, conform art.82 alin.(1) lit.e), art.84 lit.f)  din 
Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor - 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

A admite cererile concurenţilor Viorel Postovan, Adriana Țîcu, Eduard 
Capcelea, Diana Grigoriev, Grigore Potoran, Cristina Darie, Gh.Iapără, Alexandru 
Danu, Igor Tofan, Vasile Buzilă, Cristina Gladcov, Mariana Gavrilaș, Ina Pîrvu, 
Dumitru Triboi, Ion Covalciuc privind participarea la concurs pentru ocuparea 
funcțiilor vacante solicitate. 

A remite Colegiului de calificare materialele în privinţa candidaților  Ion 
Covalciuc, Mariana  Gavrilaș, Cristina Darie, Alexandru Danu, Igor Tofan, Ina Pîrvu, 
Vasile Buzilă  pentru organizarea evaluării în legătură cu înaintarea cererilor privind 
suplinirea funcţiilor vacante. 

A elibera de la susţinerea examenului de capacitate pe concurenţii Viorel 
Postovan, Adriana Țîcu, Dumitru Triboi, Eduard Capcelea, Diana Grigoriev, Grigore 
Potoran, Gh.Iapără, Cristina Gladcov. 

A transmite Procurorului General materialele în privința procurorului Sergiu 
Brigai pentru a decide cu privire la transferarea acestuia în funcția de procuror în 
procuratura de nivelul Curții de Apel Chișinău. 

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
          

Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                         Iurie Garaba 


