
 
HOTĂRÂREA nr.12-85/14 

cu privire la desemnarea câştigătorului concursului  pentru ocuparea funcţiei 
vacante de procuror în procuratura raionului Făleşti 

 
15 mai 2014                                                                              mun. Chişinău 
 
          Examinând rezultatul concursului anunţat pentru ocuparea unei funcţii vacante de 
procuror în procuratura raionului Făleşti, audiind informaţia dlui Mircea Roşioru, Consiliul 
Superior al Procurorilor – 

C O N S T A T Ă: 
 

Conform hotărârii nr.12-23/14 din 06.02.2014 Consiliul Superior al Procurorilor a  
anunţat concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului 
Făleşti. 

Pentru ocuparea funcţiei vacante, la concurs au aplicat domnii Lilian Gonţa, Arcadie 
Gligor, Boris Balan şi Alexandru Gaina, ale căror cereri a fost admise la şedinţa Consiliului 
din 20.03.2014 în condiţiile art.37 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură.   

Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.456 din 18.05.2014, titularul Alexandru 
Gaina a promovat examenul de capacitate cu media  9. Domnii Lilian Gonţa şi Boris Balan, 
care au aplicat la aceeaşi funcţie, nu au promovat examenul de calificare, susţinând proba 
scrisă cu notă negativă (Lilian Gonţa -5,5 şi Boris Balan – 4,9). Candidatul la aceeaşi funcţie  
Arcadie Gligor nu s-a prezentat la examen, fără a motiva lipsa sa. 
 În temeiul art.8 din Legea privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii 
publice, consiliul a iniţiat verificarea titularului Alexandru Gaina. În rezultatul controlului n-
au fost stabiliţi factori de risc şi restricţii pentru exercitarea de către acesta a funcţiei de 
procuror.  

Examinând dosarul concurentului, Consiliul Superior al Procurorilor a acceptat 
unanim candidatura domnului Alexandru Gaina pentru numirea în funcţia de procuror în 
procuratura raionului Făleşti. 

În temeiul celor menţionate, conform art.15 din Legea cu privire la verificarea 
titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, art.34, art.36 alin.(1), art.37 alin.(2), art.38, 
art.39, art.40 alin.(4), art.82 alin.(1) lit.c), art. 84 lit. f) din Legea cu privire la Procuratură, 
Consiliul Superior al Procurorilor - 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
A lua act de avizul consultativ al organului de verificare. 
A considera ca fiind compatibil titularul Alexandru Gaina pentru ocuparea funcţiei de 

procuror. 
A propune Procurorului General numirea domnului Alexandru Gaina în funcţia de 

procuror în procuratura raionului Făleşti. 
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 

 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                      Mircea Roşioru 
 


