
HOTĂRÂREA  nr.12-84/12 
cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.231-237  din 23.03.2012  
privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participanţilor la concursul 

pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 
 
24 aprilie 2012                                                                                        mun.Chişinău 
 
 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare   nr. 
231-237 din 23.03.2012, cu privire la rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale 
participanţilor la concurs  pentru suplinirea funcţiilor 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. 12-3d-256/11 din 01.11.11, 

12-3d-283/11 din 13.12.11, 12-11/12 şi 12-12/12 din 17.01.12 au fost anunţate concursuri 
pentru  suplinirea funcţiilor vacante de procuror al r-lui Taraclia, adjunct al procurorului r-
lui Cimişlia, precum şi procuror în secţia combatere tortură, procuror în secţia control al 
urmăririi penale, procuror în procuraturile r-lor Edineţ, Dubăsari şi  UTA Găgăuzia. 

În temeiul hotărârilor Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-3d-284/11 din 
13.12.11, nr.12-3d-289/11 din 20.12.12 şi nr. 12-36/12 din 21.02.12 materialele în 
privinţa candidaţilor admişi la concurs au fost remise Colegiului de calificare pentru 
organizarea evaluării.  

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.231 din 23.03.2012 candidaţii la funcţia 
vacantă de procuror al r-lui Taraclia au susţinut examenul de capacitate cu mediile: Iulia 
Mihailova - 8,71, Alexandr Diulgher - 8,58,  Veaceslav Dandeş – 8,05 şi  Alexandr Turceac 
– 7,9.   

Candidaţii pentru suplinirea funcţiei vacante de adjunct al procurorului r-lui 
Cimişlia  au promovat examenul de capacitate, respectiv Valerian Botezatu cu media  7,9 şi 
Ruslan Donia cu media  8,11. (hotărârea Colegiului de calificare nr.232 din  23.03.2012).  

 Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.233 din 23.03.2012 candidatul la funcţia 
vacantă de procuror  al secţiei combatere tortură a Procuraturii Generale, Ruslan Lupaşcu, 
a promovat examenul de capacitate acumulând media -  8,15.  

 Dna Lilia Popa, procuror în procuratura sect.Buiucani mun.Chişinău, a promovat 
examenul de capacitate pentru suplinirea funcţiei de procuror al secţiei control al 
urmăririi penale cu media 7,71 (hotărârea Colegiului de calificare  nr.234 din 23.03.2012).  

 Candidatul la funcţia vacantă de procuror în procuratura r-lui Edineţ, Sergiu 
Şteliman potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.235 din 23.03.2012, a promovat 
examenul cu media 6,63.  

 Pentru funcţia vacantă de procuror în procuratura r-lui Dubăsari a optat dl Vasile 
Ciobanu, pensionar MAI, care a acumulat media generală  6,23 (hotărârea Colegiului de 
calificare nr.236 din 23.03.2012). 

 Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.237 din 23.03.2012 Oleg Constantinov, 
candidatul la funcţia vacantă de procuror în procuratura UTA Găgăuzia, a susţinut 
examenul de capacitate cu media 7,37.  



Hotărârile Colegiului de calificare nr.231-237 din 23.03.2012 n-au fost contestate, 
procedura de susţinere a examenului de capacitate a fost respectată, acestea urmând să fie 
validate. 

Examinând 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 nr.231-237 din 23.03.2012, privind 
rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi verbală ale participanţilor la concursul pentru 
suplinirea funcţiilor vacante de procuror.  
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                  Iurie Garaba 


