
HOTĂRÂREA nr.2-3d-181/11 
cu privire la  desemnarea câştigătorilor concursului pentru ocuparea 

 funcțiilor vacante de procuror  în procuratură 
 

19 iulie 2011                                                                                               mun. Chişinău 
 

Examinând rezultatele concursului anunţat pentru ocuparea funcţiilor vacante de 
procuror în procuratură în raioanele Căușeni, Criuleni, Cimișlia, Șoldănești, 
Basarabeasca, 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, Șoldănești. 
 Conform hotărârii consiliului nr.12-3d-180/2011 din 19.07.2011 au fost admise 
pentru a participa la concurs cererile următorilor concurenți: Adriana Țîcu (Criuleni), 
Diana Grigoriev (Căușeni), Grigore Potoran (Șoldănești), Cristina Gladcov (Cimișlia) – 
absolveți ai INJ, promoția anului 2011, care participă la concurs în condițiile art.38 
alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură și dl Eduard Capcelea (Basarabeasca) în 
temeiul art.37 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură (ex-procuror). 
 Potrivit art.8 din Legea privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii 
publice, consiliul a iniţiat verificarea concurenţilor. Urmare a controlului nu au fost 
stabiliţi factori de risc şi restricţii pentru ocuparea posturilor solicitate, aceştea fiind 
compatibili pentru exercitarea funcţiei de procuror.  

 Conform art.18 alin.(2) din Legea cu privire la Institutul Național al Justiției, 
absolvenţii care participă la concurs aleg, în ordinea descrescătoare a mediei generale 
obţinute la examenele de absolvire, posturile de procuror scoase la concurs, fiind scutiți 
de la susținerea examenului de capacitate în temeiul art.38 alin.(4) din Legea cu privire 
la Procuratură.  

Astfel, potrivit  atestatului de absolvire al INJ, promoția anului 2011, titularii  
Adriana Țîcu a obținut media generală  - 8.94, Diana Grigoriev – 9.11, Grigore Potoran -
8.84, Cristina Gladcov - 9.35. 

Referitor la concurentul Eduard Capcelea, care a aplicat pentru suplinirea funcției 
de procuror în procuratura r-lui Basarabeasca, consiliul reține că acesta a promovat 
anterior examenul de capacitate cu media generală - 6.65 (hotărârea Colegiului de 
calificare nr.121 din 25.02.2011, ) susținut în legătură cu participarea la concursul pentru 
ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura r-lui Drochia.  

Potrivit art.36/1 din Regulamentul privind modul de promovare în serviciu a 
procurorilor, nota obținută de concurenții care nu au cîștigat concursul pentru suplinirea 
funcției vacante solicitate, este valabilă – 3 ani. 

Titularii care au aplicat pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror în 
procuratură în raioanele Basarabeasca, Căușeni, Criuleni, Cimișlia, Șoldănești și-au 



susținut cererile înaintate. Rezultatele controlului, efectuat de organul abilitat, au fost 
aduse la cunoştinţa acestora. Avizele consultative nu au fost contestate. 

Urmare a  votului deschis, Consiliul Superior al Procurorilor în temeiul  art.15 din 
Legea cu privire la verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, art.34, art.36 
alin.(1), art.37 , art.38 alin.(4), art.40 alin.(4), art.48 alin.(1), art.82 alin.(1) lit.c), art. 84 
lit. f) din Legea cu privire la Procuratură - 

  
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 Adriana Țîcu, Diana Grigoriev, Grigore 

Potoran, Cristina Gladcov și  Eduard Capcelea pentru ocuparea funcţiei de procuror în 
procuratură. 
 A propune Procurorului General  candidatura  absolventei Institutului Național al 
Justiției, Adriana Țîcu pentru a fi numită în funcția de procuror în procuratura r-lui 
Criuleni, cu conferirea gradului de clasificare-jurist de rangul al III-lea; 
 A propune Procurorului General   candidatura  absolventei Institutului Național al 
Justiției, Diana Grigoriev  pentru a fi numită în funcția de procuror în procuratura r-lui 
Căușeni, cu conferirea gradului de clasificare-jurist de rangul al III-lea; 
 A propune Procurorului General   candidatura  absolventului  Institutului Național 
al Justiției, Grigore Potoran  pentru a fi numit în funcția de procuror în procuratura r-lui 
Șoldănești, cu conferirea gradului de clasificare-jurist de rangul al III-lea; 
 A propune Procurorului General   candidatura  absolventei Institutului Național al 
Justiției, Cristina Gladcov pentru a fi numită în funcția de procuror în procuratura r-lui 
Cimișlia, cu conferirea gradului de clasificare-jurist de rangul al III-lea; 
 A propune Procurorului General  candidatura  dlui Eduard Capcelea pentru a fi 
numit în funcția de procuror în procuratura r-lui Basarabeasca. 

Hotărârea cu drept de atac conform art.95 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                          Iurie Garaba 
 
 
 


