
H O T Ă R Â R E A nr.12-294/12 
cu privire la admiterea cererilor de participare  la concurs pentru suplinirea 

funcţiilor vacante de procurori ai raioanelor Drochia şi Ceadîr-Lunga    
 

18 decembrie  2012                                                                                                       mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs pentru 
suplinirea funcţiilor vacante de procurori ai raioanelor Drochia şi Ceadîr-Lunga, audiind 
informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor 

 
C O N S T A T Ă: 

 
Prin hotărârea nr.12-263/12 din 05.11.2012 Consiliul Superior al Procurorilor  a  anunţat 

concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procurori ai raioanelor Drochia şi Ceadîr-Lunga. 
Pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Drochia au  aplicat concurenţii 

Pavel Guida, adjunct al procurorului r-lui Glodeni, şi Iurie Vrabii, procuror-interimar al raionului 
Drochia. 

Postul vacant de procuror al raionului Cedîr-Lunga a fost solicitat de către Ivan 
Pamujac, adjunctul procurorului acestui raion. 

Candidații au susținut cererile înaintate, solicitînd examinarea acestora în lipsa lor. 
Analizând dosarele titularilor, consiliul constată că dl Pavel Guida a susţinut anterior 

examenul de capacitate cu media generală 8,5, dar n-a  fost desemnat cîştigător.   
            Referitor la inițierea procedurii de verificare a candidaților și titularilor la funcții publice în 
baza art.8 din Legea nr.271 din 18.12.2008, consiliul reține că, potrivit hotărârii consiliului nr.12-
238/12 din 30.10.2012,  titularul Pavel Guida a fost verificat conform procedurii stabilite de lege 
și considerat compatibil.  

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 Pavel Guida, Iurie Vrabii şi Ivan Pamujac privind 
participarea la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante solicitate.  

A remite Colegiului de calificare materialele în privinţa candidaţilor Iurie Vrabii şi Ivan 
Pamujac, pentru evaluarea acestora.  

A iniția procedura de verificare a titularilor Iurie Vrabii şi Ivan Pamujac în temeiul art.8 
din Legea nr.271 din 18.12.2008. 

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
      
     
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                                                Iurie Garaba 


