
HOTĂRÂREA  nr.12-177/14 
cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.465-470 din 

23.09.2014  privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală 
 ale participanţilor la concursurile pentru suplinirea 

 funcţiilor vacante de procuror 
 

 9 octombrie 2014                                                                               mun.Chişinău 
 
 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare   
nr.465-470 din 23.09.2014 privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale 
participanţilor la concursurile pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 
conducător, audiind informaţia dlui Mircea Roşioru, Consiliul Superior al Procurorilor  - 
 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârile Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-140/14  din 24.07.2014 a 
fost anunţat concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror al raioanelor 
Donduşeni, Glodeni, Călăraşi, Vulcăneşti, procuror, adjunct al procuraturii de nivelul 
Curţii de Apel Bălţi şi procuror al sect.Ciocana, mun.Chişinău. 

În temeiul hotărârilor Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-162/14 din 
04.09.2014, materialele în privinţa candidaţilor admişi la concurs au fost remise 
Colegiului de calificare pentru organizarea evaluării.  

În zilele de 22 şi 23 septembrie 2014, Colegiul de calificare a organizat 
desfăşurarea probelor scrisă şi verbală ale concursului pentru suplinirea funcţiilor 
vacante de procuror enunţate. 

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.465 din 23.09.2014, domnul Ruslan 
Popov, candidat la funcţia vacantă de procuror al sectorului Ciocana, mun.Chişinău,  a 
promovat examenul de concurs, acumulând media - 9,2.  

Titularul Igor Pasat a acumulat media 7,7, promovând examenul de concurs 
pentru ocuparea funcţiei de procuror al raionului Glodeni (hotărârea Colegiului de 
calificare  nr.466 din 22,23.09.2014). 

Candidaţii la funcţia vacantă de  procuror al raionului Donduşeni, Eugen Trocin şi 
Iancu Zaporojan, potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.467 din 23.09.2014, au 
promovat examenul, acumulând respectiv mediile: Eugen Trocin – 8,73, Iancu 
Zaporojan – 8,10. 

Domnii Igor Chiriac şi Dumitru Triboi, candidaţi la funcţia vacantă de procuror al 
raionului Călăraşi, potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.468 din 23.09.2014, au 
promovat examenul de capacitate cu media: Igor Chiriac – 7,46 şi Dumitru Triboi - 8,24. 

Funcţia vacantă de procuror al raionului Vulcăneşti a fost solicitată de  domnii 
Vitali Covaliov şi Vladimir Martea. Potrivit hotărârii Colegiului de calificare  nr.469 din 
23.09.2014, titularul Vitali Covaliov a susţinut examenul, acumulând punctajul - 8,05, 
iar candidatul Vladimir Martea cu media  - 7,63 . 

 
 



  
Dl Valeriu Dubăsari, care a aplicat la funcţia vacantă de procuror, adjunct al 

procurorului procuraturii de nivelul Curţii de Apel Bălţi, potrivit hotărârii Colegiului de 
calificare nr.470 din 23.09.2014, a promovat examenul de concurs cu media - 7,79.  

Consiliul constată că hotărârile Colegiului de calificare nr.465-470 din  
23.09.2014 nu au fost contestate de participanţi în termenele prevăzute de lege, 
procedura de susţinere a examenelor de concurs a fost respectată, prin urmare, acestea 
urmează a fi validate. 

Examinând materialele prezentate, în temeiul art.82 alin.(2) lit.d), art.84 lit.f) din 
Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor -  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 A valida hotărârile Colegiului de calificare nr.465-470 din 23.09.2014 privind 
rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participanţilor la concursurile pentru 
suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător.  

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                semnat                                    Mircea Roşioru 


