
H O T Ă R Î R E A nr.12-71/12 
cu privire la cererile de participare  la concurs pentru suplinirea funcţiilor  

vacante de procuror în procuratura r-lui Ialoveni, procuror în procuratura r-lui Edineţ, adjunct al 
procurorului UTA Găgăuzia, procuror, şef adjunct al şecţiei exercitare şi conducere a urmăririi 

penale în procuratura mun.Chişinău 
 

27 martie  2012                                                                                                       mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor 
vacante de procuror în procuratura r-lui Ialoveni, procuror în procuratura r-lui Edineţ, adjunct al 
procurorului UTA Găgăuzia şi procuror, şef-adjunct al secţiei exercitare şi conducere a urmăririi penale în 
procuratura mun.Chişinău, audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor   

 
C O N S T A T Ă: 

 
Prin hotărârile nr.12-31/12 din 07.02.2012 şi nr.12-53/12 şi 21.02.2012 Consiliul Superior al 

Procurorilor a anunţat concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratura r-lui 
Ialoveni, procuror în procuratura r-lui Edineţ, adjunct al procurorului UTA Găgăuzia şi procuror, şef-
adjunct al secţiei exercitare şi conducere a urmăririi penale în procuratura mun.Chişinău.   

Pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura r-lui Ialoveni au  optat  Danu  
Vasile, Rusu Olesea, Luca Vladislav şi Dulgheru Andrei care au aplicat în temeiul art.37 alin.(2) din 
Legea cu privire la Procuratură. 

Pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror în procuratura r-lui Edineţ a aplicat dl Coval 
Sergiu, ex procuror. 

Pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului UTA Găgăuzia a  aplicat Hrapacov 
Vasilii, conform art.36 alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură. 

Procurorul Bordos Eugen a aplicat pentru ocuparea funcţiei de şef adjunct al secţiei exercitare şi 
conducere a urmăririi penale în procuratura mun.Chişinău. 

Concurenţii prezenţi la şedinţa consiliului au susţinut cererile înaintate, cu excepţia dlui Coval 
Sergiu, care s-a retras din concurs, optînd pentru o altă funcţie vacantă. 
            Analizând dosarele titularilor, consiliul reţine că Rusu Olesea, Dulgheru Andrei şi Bordos Eugen 
au susţinut anterior examenul de capacitate, dar n-au  fost desemnaţi cîştigători. În circumstanţele 
menţionate, aceştea pot fi eliberaţi de la susţinerea examenului de capacitate, conform pct.361 din 
Regulamentul privind modul de promovare în serviciu a procurorilor.  
 Totodată, dna Rusu a solicitat susţinerea repetată a examenului de capacitate. 

În contextul expus, 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 Danu Vasile, Rusu Olesea, Luca Vladislav, Dulgheru Andrei, 
Bordos Eugen, Hrapacov Vasilii privind participarea la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante 
solicitate. 

A remite Colegiului de calificare materialele în privinţa candidaţilor Danu Vasile, Rusu Olesea, 
Luca Vladislav,  Hrapacov Vasilii pentru organizarea evaluării în legătură cu înaintarea cererilor privind 
suplinirea funcţiilor vacante. 

A elibera de la susţinerea examenului de capacitate pe concurenţii  Dulgheru Andrei şi Bordos 
Eugen. 

A lăsa fără examinare cererea dlui Coval Sergiu pe motivul retragerii sale din concurs. 
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
          

Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                                      Iurie Garaba 
 


