
HOTĂRÂREA  nr.2-3d-20/11 
cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.106-117 din 24.12.2010  

privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă și orală ale participanților la concursul 
pentru suplinirea funcțiilor vacante  

 
01 februarie  2011                                                       mun.Chişinău 
 
 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare  
nr.106-117 din 24.12.2010, cu privire la rezultatele evaluărilor probelor scrisă și orală ale 
participanților la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante, audiind informaţia dlui Iurie 
Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor - 

 
C O N S T A T Ă: 

 
Prin hotărârile Consiliului Superior al Procurorilor nr.2-3d-405/10, nr.2-3d-406/10, 

nr.2-3d-408/10, nr.2-3d-409/10 din 28.10.2010 și nr.2-3d-426/10 din 08.11.2010 au fost 
anunţate concursuri pentru suplinirea  funcţiilor  vacante de:  procuror militar al procuraturii 
militare Bălți, procurori în procuraturile militare Bălți și Cahul; procuror, șef-adjunct al 
secției judiciar-penală, procuror, șef-adjunct al secției judiciar-civilă și contencios 
administrativ; procuror al r-lui Fălești; adjunct al procurorului r-lui Cahul;  procuror șef și 
procuror șef-adjunct secție în procuratura Anticorupție;  adjunct al procurorului r-lui Ștefan 
Vodă. 

Ulterior, materialele în privința concurenților admiși la concurs au fost remise 
Colegiului de calificare pentru organizarea evaluării în legătură cu depunerea cererilor 
pentru ocuparea funcțiilor vacante solicitate. 

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.106 din 24.12.2010, candidatul Sorin 
Tighinean a promovat (cu media generală (8.83)) examenul de capacitate, susținut în 
legătură cu înaintarea cererii pentru ocuparea funcției vacante de șef adjunct al secției 
judiciar penală din cadrul Direcției judiciare a PG. 

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.107 din 24.12.2010, candidatul Oleg 
Gavriliță a promovat (cu media generală (8.45)) examenul de capacitate, susținut în legătură 
cu înaintarea cererii pentru ocuparea funcției vacante  de șef adjnct al secției judiciar civilă 
și contencios administrativ din cadrul Direcției judiciare a PG. 

Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.108 din 24.12.2010, candidatul la 
funcția vacantă de șef adjunct al secției conducere a urmăririi penale în CCCEC, 
procuratura Anticorupție, Ruslan Botnaru a promovat examenul de capacitate cu media 
generală – 8,4. 

Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.109 din 24.12.2010, candidatul la 
funcția vacantă de procuror, șef al secției prevenire și combaterea corupției și spălării 
banilor din cadrul procuraturii Anticorupție, Eduard Varzar a promovat examenul de 
capacitate cu media generală 8,21. 

Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.110 din 24.12.2010, candidații la 
funcția vacantă de procuror, șef-adjunct al secției prevenire și combaterea corupției și 
spălării banilor din cadrul procuraturii Anticorupție, Vsevolod Ivanov (8,18) și Andrei 
Balan (7,96) au promovat examenul de capacitate, susținut în legătură cu participarea la 
concurs. 



Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.111 din 24.12.2010, candidații la 
funcția vacantă de procuror, adjunct al procurorului r-lui Cahul, Adrian Tabureanu (8,03), 
Vasile Soltan (7,71) și Nicolae Bojenco (7,61) au promovat examenul de capacitate susținut 
în legătură cu participarea la concurs. 

Potrivit  hotărârii Colegiului de calificare nr.112 din 24.12.2010, candidații la funcția 
vacantă de procuror, adjunct al procurorului r-lui Ștefan Vodă, Gheorghe Mihăilă și Roman 
Recean  au promovat examenul de capacitate cu media generală respectiv - 7,55 și  7,91.   

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.113 din 24.12.2010, candidatul Vadim 
Cebotari a promovat (cu media generală (8,16))  examenul de capacitate, susținut în 
legătură cu înaintarea cererii pentru ocuparea funcției vacante de procuror militar al 
procuraturii militare Bălți. 

Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.114  din 24.12.2010, candidații la 
funcția vacantă de procuror al r-lui Făleşti, Ghenadie Gurițanu (8,75) și Sergiu Mititelu 
(8,26) au promovat examenul de capacitate susținut în legătură cu participarea la concurs. 

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.115 din 24.12.2010 a promovat examenul 
de capacitate procurorul interimar în procuratura sect.Ciocana mun.Chișinău, Tatiana Ignat 
Dicusar (7,5). 

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.116 din 24.12.2010, candidatul la funcția 
de procuror militar în procuratura militară Cahul, Radu Palencu a promovat examenul de 
capacitate cu media generală (8,35).   

Tot în ședința Colegiului de calificare din 24.12.2010 au susținut examenul de 
capacitate concurenții care au aplicat pentru funcția vacantă de procuror în procuratura 
Anticorupție, Olesea Rusu (6,65), Roman Morozan (6,85), Ruslan Grati (7,4), hotărârea 
colegiului nr.117 din 24.12.2010. 

Hotărârile Colegiului de calificare din 24 decembrie 2010 nu au fost contestate de 
către solicitanții la funcțiile vacante, procedura de susținere a examenului de capacitate a 
fost respectată, acestea urmând să fie validate. 

Examinînd 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 din 24 decembrie 2010 privind 
promovarea examenului de capacitate de către concurenții Sorin Tighinean, Oleg Gavriliță, 
Ruslan Botnaru, Eduard Varzar, Andrei Balan, Vsevolod Ivanov, Sergiu Mititelu, Ghenadie 
Gurițanu, Adrian Tabureanu, Nicolae Bojenco, Vasile Soltan, Roman Recean, Gheorghe 
Mihăilă, Vadim Cebotari, Radu Palencu, Oleasea Rusu, Ruslan Grati, Roman Morozan, 
Tatiana Ignat Dicusar. 

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

Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                   Iurie Garaba 
 
 
 


