
 
 

HOTĂRÎREA nr. 12-150/13 
cu privire la  desemnarea câştigătorilor concursurilor anunţate  

pentru absolvenţii INJ, promoţia anului 2013 
   

04.07.2013           mun. Chişinău 
 
 Examinând chestiunea cu privire la desemnarea câştigătorilor concursurilor 
anunţate pentru absolvenţii INJ, promoţia anului 2013,  audiind informaţia dlui Iurie 
Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor  - 
                  

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârile nr.12-105/13 din 16.04.2013 şi nr. 12-126/13 din 04.06.2013 
Consiliul Superior al Procurorilor a  anunţat concursuri pentru absolvenţii Institutului 
Naţional al Justiţiei, promoţia anului 2013, privind suplinirea  funcţiilor  vacante de 
procuror în procuraturile sect. Buiucani (2), sect. Rîşcani (1) mun. Chişinău, precum 
şi procuror în procuraturile mun.Bălţi (1), raioanelor  Edineţ (1), Străşeni (1), Anenii 
Noi (1), Orhei (1). 
 Astfel, candidații Maria Vulpe,  Grigore Belîi și Natalia Ababii au optat pentru 
posturile de procuror în procuratura sect. Buiucani mun. Chișinău, candidatul Vitalie 
Lungu a aplicat la funcţia de procuror în procuratura r-lui Edineț, absolventul 
Stanislav Monastîrschi a solicitat funcţia de procuror în procuratura mun.Bălţi,    
Eugeniu Șlicari a aplicat la funcţia de procuror în procuratura r-lui Străşeni,  
candidatul Viorel Găină a participat la concurs pentru suplinirea funcţiei de procuror 
în procuratura r-lui Anenii Noi,  Vasile Oanța a optat pentru funcţia vacantă de 
procuror în procuratura r-lui Orhei, absolventa INJ, Aliona Laşcu a aplicat la funcţia 
de procuror în procuratura sect. Rîşcani mun. Chişinău.   

În şedinţele din 30.04. şi 25.06.2013 cererile concurenţilor au fost admise în 
temeiul art. 37 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură. 
   

Procedura selectării candidaților la funcţia de procuror în procuratură a fost 
inițiată cu acordarea priorității de opțiune a absolvenților Institutului Național al 
Justiției în ordinea descrescătoare a mediei generale obținute la examenul de 
absolvire. 

Astfel, potrivit art.18 din Legea cu privire la Institutul Național al Justiției 
absolvenţii Institutului sînt obligaţi să participe la concursul pentru suplinirea funcţiei 
de procuror, în modul prevăzut de Legea cu privire la Procuratură.  Aceștia aleg, în 
ordinea descrescătoare a mediei generale, obţinute la examenele de absolvire, 
posturile de procuror scoase la concurs.  

Conform art. 38 alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură, absolvenţii 
Institutului Naţional al Justiţiei participă la concurs în baza actului de absolvire, fără a 
susţine examen de capacitate. 

Potrivit atestatelor de absolvire a INJ, promoţia anului 2013, titularii 
nominalizaţi au obţinut mediile generale: Vulpe Maria - 9,19, Belîi Grigore – 9,02, 



Ababii Natalia – 8,89, Lungu Vitalie – 9,17, Monastîrschi Stanislav – 9,38, Şlicari 
Eugen– 9,40, Găină Viorel- 9,25, Oanţa Vasile – 8,63, Laşcu Aliona- 9,61.   
 Consiliul a iniţiat verificarea concurenţilor, în baza art.8 din Legea privind 
verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice. În urma controlului, n-au fost 
stabiliţi factori de risc şi restricţii, aceştia fiind compatibili pentru exercitarea funcţiei 
de procuror.   
 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, - 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

A lua act de avizele consultative  ale  organelor de verificare. 
A considera ca fiind compatibili titularii Vulpe Maria, Belîi Grigore, Ababii 

Natalia, Lungu Vitalie, Monastîrschi Stanislav, Şlicari Eugen, Găină Viorel, Oanţa 
Vasile, Laşcu Aliona pentru ocuparea funcţiei de procuror în procuratură. 

A propune Procurorului General candidaturile absolvenţilor Institutului 
Naţional al Justiţiei, Vulpe Maria şi Grigore Belîi, pentru a fi numiţi în funcţiile de 
procuror în procuratura sect. Buiucani mun.Chişinău, cu conferirea gradului de 
clasificare – jurist de rangul al III-lea. 

A propune Procurorului General candidatura absolventei Institutului Naţional al 
Justiţiei, Laşcu Aliona, pentru a fi numită în funcţia de procuror în procuratura sect. 
Rîşcani mun. Chişinău, cu conferirea gradului de clasificare – jurist de rangul al III-
lea. 

A propune Procurorului General candidatura absolventului Institutului Naţional 
al Justiţiei, Lungu Vitalie, pentru a fi numit în funcţia de procuror în procuratura r-lui 
Edineţ, cu conferirea gradului de clasificare – jurist de rangul al III-lea. 

A propune Procurorului General candidatura absolventului Institutului Naţional 
al Justiţiei, Monastîrschi Stanislav, pentru a fi numit în funcţia de procuror în 
procuratura mun.Bălţi, cu conferirea gradului de clasificare – jurist de rangul al III-
lea.  

A propune Procurorului General candidatura absolventului Institutului Naţional 
al Justiţiei, Şlicari Eugeniu, pentru a fi numit în funcţia de procuror în procuratura r-
lui Străşeni, cu conferirea gradului de clasificare – jurist de rangul al III-lea. 

A propune Procurorului General candidatura absolventului Institutului Naţional 
al Justiţiei, Găină Viorel, pentru a fi numit în funcţia de procuror în procuratura r-lui 
Anenii Noi, cu conferirea gradului de clasificare – jurist de rangul al III-lea. 

A propune Procurorului General candidatura absolventului Institutului Naţional 
al Justiţiei, Oanţa Vasile, pentru a fi numit în funcţia de procuror în procuratura r-lui 
Orhei, cu conferirea gradului de clasificare – jurist de rangul al III-lea. 

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 

Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                     Iurie Garaba 


