
HOTĂRÂREA  nr.12-236/12 
cu privire la validarea hotărârii Colegiului de calificare nr.254 din 04.10.2012 

despre acceptarea cererii de autorecuzare a membrului Colegiului de calificare V.Tureac 
şi a hotărârilor nr.255-266 din 5 octombrie 2012 privind rezultatele evaluărilor probelor 
scrisă şi orală ale participanţilor la concursurile  pentru suplinirea funcţiilor vacante de 

procuror  
 
30 octombrie 2012                                                                                                   mun.Chişinău 
 
 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului de calificare nr.254 din 
04.10.2012  privind acceptarea cererii de autorecuzare a membrului Colegiului de calificare 
V.Tureac şi a hotărârilor nr.255-266 din 5 octombrie 2012 privind rezultatele evaluărilor 
probelor scrisă şi orală ale participanţilor la concursul  pentru suplinirea funcţiilor vacante de 
procuror, audiind informaţia dlui Andrei Negru, Consiliul Superior al Procurorilor   

 
C O N S T A T Ă: 

 
Prin Hotărârile Consiliului Superior al Procurorilor nr. 12-130/12 din 15.05.2012,  

nr.12-145/12 din 05.06.2012, nr. 12-159/12 din 12.06.2012 au fost anunţate concursuri   
pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror al raioanelor Orhei, Rîşcani, Leova, 
Donduşeni, Cahul, Cantemir, adjunct al procurorului UTA Găgăuzia; procuror în 
procuraturile raioanelor Briceni, Taraclia, Cimişlia, Cahul, Şoldăneşti, procuror în 
procuratura UTA Găgăuzia.   

În temeiul hotărârilor Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-169/12 din  04.07.12,  
nr.12-179/12 din  09.07.12 şi  nr. 12-205/12 din 29.08.12 materialele în privinţa candidaţilor 
admişi la concurs au fost remise Colegiului de calificare pentru organizarea evaluării.  

În şedinţa din 04.10.2012 Colegiul de calificare a acceptat cererea de autorecuzare a 
membrului colegiului V.Tureac, în legătură cu participarea la concurs a finului său, Pavel 
Guida (hotărârea Colegiului de calificare nr. 254  din  04.10.2012). 

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.255 din 05.10.2012 Ruslan Caraivan,  
candidatul la funcţia vacantă de adjunct al procurorului UTA Găgăuzia,  a  susţinut 
examenul de capacitate cu media  – 8,96.   

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.256 din 05.10.2012 candidaţii la funcţia 
vacantă de procuror al raionului Rîşcani au susţinut examenul de capacitate cu mediile: 
Sergiu Creţu – 8,94, Ion Roşca – 8,58,  Alexandru Coreţchi – 8,52, Pavel Guida – 8,5.  
Concurentul Igor Ermurachi nu s-a prezentat la examen. 

Candidatul la funcţia vacantă de  procuror al raionului Orhei, Oleg Gîrbu, potrivit 
hotărârii Colegiului de calificare nr.257 din 05.10.2012, a promovat examenul cu media 8,66. 

Candidaţii pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Leova au 
promovat examenul de capacitate, respectiv Mihail Tomiţa - cu media 8,91 şi Valentin Baidaus 
- cu media  8,65. (hotărârea Colegiului de calificare nr.258 din  05.10.2012).  

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.259 din 05.10.2012 candidaţii la funcţia 
vacantă de procuror al raionului Donduşeni au promovat examenul de capacitate, acumulînd 
media:  Sergiu Carmanschi – 8,55,  Eugen Trocin – 8,36, Roman Vremea - 8,35, Iancu 
Zaporojan – 8,2. 



Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.260 din 05.10.2012,  Vitalii Cebotari şi 
Mihail Uglea, candidaţi la funcţia vacantă de procuror al raionului Cahul au promovat 
examenul de capacitate, acumulând respectiv media Vitalii Cebotari – 9,18, Mihail Uglea – 8,7. 

Procurorul Adrian Procoavă, candidat la funcţia vacantă de procuror  al raionului 
Cantemir, a  promovat examenul de capacitate cu media 8,9 (hotărârea Colegiului de calificare  
nr.261 din 05.10.2012).  

 Dl Valentin Dumbravă, care a aplicat la funcţia vacantă de procuror în procuratura 
raionului Briceni, potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.262 din 05.10.2012, a promovat 
examenul cu media 7,38.  

 Pentru funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Taraclia a optat Boris 
Chirnev, care a acumulat media generală 6,88 (hotărârea Colegiului de calificare nr.263 din 
05.10.2012). 

Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.264 din 05.10.2012 Dumitru Boghean, 
candidat la funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Cahul, a susţinut examenul 
de capacitate cu media 7,31. 

 Dna Aurica Condrea a aplicat la funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului 
Şoldăneşti şi, potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.265 din 05.10.2012,  a promovat 
examenul de calificare cu media  6,21. 

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.266 din 05.10.2012 candidaţii la funcţia 
vacantă de procuror în procuratura raionului Cimişlia, Sergiu Paşcaneanu şi Sergiu 
Munteanu au promovat examenul de capacitate cu mediile  8,57 şi 6,25. 

Concurentul la funcţia de procuror în procuratura UTA Găgăuzia, Nicolai Edeniuc nu s-
a prezentat la examen, motivînd lipsa sa prin cerere.  

Hotărârile Colegiului de calificare nr.254 din 04.10.2012 şi 255-266 din 05.10.2012  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 hotărârea Colegiului de calificare nr.254 din 04.10.2012 privind acceptarea 
cererii de autorecuzare a membrului Colegiului de calificare V.Tureac şi a hotărârilor nr.255-
266 din 5 octombrie 2012 privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală 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 


