
HOTĂRÎREA nr. 12-61/12 
cu privire la  cererea  de aplicare la funcţia vacantă de procuror în 

procuratura sect. Centru  mun. Chişinău a absolventei INJ  Irina Artin  
   

6 martie 2012                                                                                                       mun. Chişinău 
 
         Examinând cererea de aplicare la funcţia vacantă de procuror în procuratura sect. 
Centru  mun. Chişinău a absolventei INJ  Irina Artin, audiind informaţia dlui Iurie Garaba, 
Consiliul Superior al Procurorilor                          

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârea nr.12-45/12 din 21.02.2012 Consiliul Superior al Procurorilor a  
anunţat concurs pentru absolvenţii Institutului Naţional al Justiţiei, privind suplinirea 
funcţiei vacante de procuror în procuratura sectorului Centru, mun.Chişinău. 
 La şedinţa consiliului din 06.03.2012 a  fost admisă pentru a participa la concurs 
cererea concurentei Artin Irina, care  participă la concurs în condiţiile art.38 alin.(4) din 
Legea cu privire la Procuratură.  
 Potrivit art.8 din Legea privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice, 
consiliul a iniţiat verificarea concurentei. Urmare a controlului, n-au fost stabiliţi factori de 
risc şi restricţii pentru ocuparea postului solicitat, d-ei fiind compatibilă pentru exercitarea 
funcţiei de procuror.   

Conform art.18 alin.(2) din Legea cu privire la Institutul Naţional al Justiţiei, 
absolvenţii care participă la concurs sunt scutiţi de susţinerea examenului de capacitate în 
temeiul art. 38 alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură. 

Potrivit atestatului de absolvire a INJ, promoţia anului 2011, titulara Irina Artin a 
obţinut  media generală – 8,86. 
 Urmare a votului deschis, 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 alin.(1), 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, Consiliul Superior al Procurorilor  
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

A lua act de avizul consultativ  al  organului de verificare. 
A considera ca fiind compatibilă titulara Artin Irina pentru ocuparea funcţiei de 

procuror în procuratură. 
A propune Procurorului General candidatura absolventei Institutului Naţional al 

Justiţiei, Irina Artin, pentru a fi numită în funcţia de procuror în procuratura sect. Centru  
mun. Chişinău, cu conferirea gradului de clasificare – jurist de rangul al III-lea. 

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


