H O T Ă R Â R E A nr.12-3d-84/11
cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea
funcţiilor vacante de procuror în procuratură, precum și
adjunct al procurorului în unele raioane
03 mai 2011

mun.Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la cererile de participare la concurs pentru
suplinirea funcțiilor vacante de procuror în procuratură, precum și adjunct al
procurorului în unele raioane, audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior
al Procurorilor –
C O N S T A T Ă:
Prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-3d-68/11 din 22.03.2011
a fost anunţat concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratură în
raioanele – Basarabeasca, Cimișlia, Fălești, Hîncești, Leova, Orhei, Șoldănești, Taraclia,
Vulcănești, precum și procuror militar în procuratura militară Chișinău, procuror militar
în procuratura militară Cahul, procuror în procuratura de nivelul Curții de Apel Cahul,
procuror în procuratura UTA Găgăuzia; adjunct al procurorului în raioanele Leova,
Ocnița, Strășeni, Rășcani.
Pe parcurs, au depus cereri de participare la concurs următorii solicitanți:
Vasile Golban, Grigore Potoran, Dumitru Rață, Diana Grigoriev, absolvenți ai
Institutului Național al Justiției, au optat pentru funcția de procuror în procuratura r-lui
Strășeni;
Eugen Rurac, Sergiu Gorodinschi, absolvenți ai INJ – s-au înscris pentru funcția
de procuror în procuratura militară Chișinău;
Denis Poiată, Vadim Machidon - absolvenți ai INJ, Mihail Canțîr, Oleg
Poalelungi, Andrei Grabovschi – au aplicat pentru funcția de procuror în procuratura rlui Orhei;
Elena Plăcintă, Valentina Ciobanu, Andrei Dulgheru, Victor Munteanu – au
aplicat pentru funcția vacantă de procuror în procuratura r-lui Hîncești;
Nina Garaba – pentru funcţia de procuror în procuratura r-lui Basarabeasca;
Nicolae Stroncea și Veaceslav Contașel au optat pentru funcția de procuror în
procuratura r-lui Leova.
Pentru funcțiile de procuror în procuratură în raioanele: Cimișlia, Fălești,
Șoldănești, Taraclia, Vulcănești, procuror militar în procuratura militară Cahul, procuror
în procuratura de nivelul Curții de Apel Cahul, procuror în procuratura UTA Găgăuzia nu au fost înaintate cereri.
În aceiași perioadă au fost depuse cereri pentru promovare în funcțiile vacante de
adjunct al procurorului în raioanele: Ocnița, Leova, Rîșcani, Strășeni (hotărârea
consiliului nr. 12-3d-68/11 din 22.03.2011).
Astfel, pentru funcția de adjunct al procurorului r-lui Rîșcani au aplicat următorii
concurenți: Sergiu Carmanschi, procuror în procuratura r-lui Drochia; Ion Roșca,
procuror în procuratura mun.Bălți; Constantin Rusu, procuror în procuratura r-lui
Rîșcani; Iancu Zaporojan, procuror în procuratura r-lui Drochia.

Ținînd cont de înscrierile din cartea de muncă a concurentului Constantin Rusu,
acesta nu are vechimea de muncă în funcția de procuror de cel puțin 4 ani (art.36 alin.(3)
din Legea cu privire la Procuratură) motiv pentru care nu poate participa la concurs.
Pentru funcția de adjunct al procurorului r-lui Leova a aplicat procurorul în
procuratura r-lui Leova, Oleg Cernenchi.
Pentru funcția de adjunct al procurorului r-lui Strășeni a aplicat dl Aurelian
Buzdugan, adjunct interimar al procurorului r-lui Strășeni.
Pentru funcția vacantă de adjunct al procurorului r-lui Ocnița au aplicat dl Valentin
Sîrbu și dna Lilia Moraru, procurori în procuratura r-lui Ocnița.
În ședința consiliului toți concurenții au susținut cererile înaintate cu excepția dlui
Andrei Grabovschi, care a solicitat excluderea din concurs pe motiv că a fost angajat
într-o altă instituție.
Examinînd dosarele candidaților, consiliul constată următoarele.
Concurenții care au optat pentru funcția de procuror în procuratura r-lui Strășeni Vasile Golban, Grigore Potoran, Dumitru Rață, Diana Grigoriev - absolvenți INJ, au
depus dosarele de participare la concurs peste termenul limită stabilit pentru aplicare
(hotărârea consiliului nr.12-3d-46/11din 15.02.2011), ignorînd cerințele art.39 din Legea
cu privire la Procuratură, motiv pentru care se lasă fără examinare.
Consiliul reține că, concurentul Nicolae Stroncea, fiind anterior verificat în
temeiul art.8 din Legea nr.271 din 18.12.2008, a primit aviz negativ de la organul de
verificare. Argumentele evocate de dl Stroncea precum că litigiul inițiat în contenciosul
administrativ cu privire la contestarea avizului SIS - a fost încetat, iar cererea scoasă de
pe rol, nu pot fi reținute, deoarece concurentul nu a prezentat consiliului încheierea
Curții de Apel Chișinău la care a făcut trimitere.
Referitor la candidații pentru funcția vacantă de procuror în procuratura r-lui
Hîncești, consiliul a stabilit că dna Elena Plăcintă, dna Valentina Ciobanu și dl Victor
Munteanu nu întrunesc condițiile art.37 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură.
Potrivit normei legale invocate, la funcţia de procuror poate candida persoana
care, anterior, a activat în calitate de procuror sau, în ultimii 5 ani, a activat în calitate de
judecător, anchetator, ofiţer de urmărire penală, de avocat, avocat parlamentar, de notar,
jurisconsult, de consultant (consilier) al instanţei de judecată, în funcţiile de specialitate
juridică din aparatul Curţii Constituţionale, al Consiliului Superior al Magistraturii, al
autorităţilor publice. În vechimea în specialitatea juridică se includ, de asemenea,
perioadele în care persoana licenţiată în drept a exercitat mandatul de deputat, a activat
în calitate de membru al Curţii de Conturi, de profesor titular de drept în instituţiile de
învăţămînt superior, de executor judecătoresc, de grefier.
Ținînd cont de faptul că, la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de
procuror în procuratură au aplicat absolvenți ai INJ, în temeiul art.38 alin.(4) din Legea
cu privire la Procuratură, aceștea participă la concurs în baza actului de absolvire fără a
susţine examen de capacitate.
Totodată, concurentul Iancu Zaporojan a susținut anterior examenul de capacitate,
în legătură cu participarea la concursul pentru promovarea în funcția de adjunct al
procurorului r-lui Dondușeni. Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.99 din
19.11.2010, concurentul a obținut media generală 7,95. În acelaşi context, urmează să fie
eliberat de la susținerea examenului de capacitate concurentul Mihail Canțîr, care a

promovat examenul de capacitate cu media generală 7,55 (hotărârea Colegiului de
calificare nr.34 din 11iunie 2010).
Conform pct.361 din Regulamentul privind modul de promovare în serviciu a
procurorilor „Nota obținută de concurenții care nu au cîștigat concursul pentru suplinirea
funcției vacante de conducere este valabilă – 3 ani”.
În circumstanțele menționate, Consiliul Superior al Procurorilor, conform art.82
alin.(1) lit.e), art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură,
H O T Ă R Ă Ş T E:
A admite cererile de participare la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante
de procuror în procuratură a concurenților Eugen Rurac, Sergiu Gorodinschi, Veaceslav
Contașel, Denis Poiată, Mihail Canțîr, Oleg Poalelungi, Vadim Machidon, Andrei
Dulgheru, Nina Garaba.
A admite cererile de participare la concursul pentru promovare în funcțiile vacante
de adjunct al procurorului în raioanele Ocnița, Strășeni, Leova, Rîșcani – Valentin
Sîrbu, Lilia Moraru, Aurelian Buzdugan, Oleg Cernenchi, Sergiu Carmanschi, Ion
Roșca, Iancu Zaporojan.
A respinge cererile concurenților Elena Plăcintă, Valentina Ciobanu, Victor
Munteanu, Constantin Rusu, deoarece concurenții nu întrunesc condițiile art.37 alin.(2)
și respectiv, art.36 alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură.
A respinge cererea dl Nicolae Stroncea pe motiv că este incompatibil cu
interesele funcției publice pentru care a aplicat.
A remite Colegiului de calificare materialele în privinţa concurenților: Veaceslav
Contașel, Oleg Poalelungi, Andrei Dulgheru, Nina Garaba pentru organizarea evaluării
în legătură cu înaintarea cererilor privind suplinirea funcţiilor vacante de procuror în
procuratură.
A remite Colegiului de calificare materialele în privința concurenților – Valentin
Sîrbu, Lilia Moraru, Aurelian Buzdugan, Oleg Cernenchi, Sergiu Carmanschi, Ion Roșca
pentru organizarea evaluării în legătură cu înaintarea cererilor privind promovarea în
funcţiile vacante pentru care au aplicat.
A elibera de la susținerea examenului de capacitate pe concurenții Denis Poiată,
Vadim Machidon, Eugen Rurac, Sergiu Gorodinschi, Mihail Canțîr, Iancu Zaporojan.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

