
H O T Ă R Â R E nr. 2-3d- 232 /10
privind desfășurarea concursului pentru suplinirea posturilor vacante de

procuror în procuratură, între unii absolvenți ai
Institutului Național al Justiției

15 iunie  2010                                                                                          mun. Chişinău

Examinînd chestiunea privind desfășurarea concursului pentru suplinirea
posturilor vacante de procuror în procuratură, între absolvenții  Institutului Național al
Justiției, audiind  informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor,  -

C O N S T A T Ă:

În perioada 14-27 martie 2010 audienții cursurilor de instruire inițială, candidați
la funcția de procuror, au promovat examenul de absolvire al Institutului Național al
Justiției.

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 examentul de
absolvire.

Astfel, candidatul Natalia Sîrbu, care a obținut media generală de absolvire -
(9,57)  a optat pentru postul de procuror în procuratura mun.Bălți; candidatul Eugeniu
Beșelea (9,51) – Ungheni; candidatul Mariana Caragherghi (9,49) – Cahul; candidatul
Alexandru Galben  (9,46) – Soroca; candidatul Mihail Chipăruș (9,33) – Fălești;
candidatul Andian Cosarciuc (9,32) – Briceni; candidatul Inga Bandalac (9,12) –
Edineț; candidatul Ivan Parii (9,08)  - Soroca; candidatul  Rosița Rusu – Parii (8,96)-
Soroca; candidatul Ovidiu Scutelnic (8,84) - Hînceşti. Ceilalți absolvenți ai promoției
2010 au refuzat să accepte posturile vacante de procuror în procuratură, invocînd că nu
doresc să accepte funcţiile propuse.

În contextul celor expuse și, conform 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), art.95 din
Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor -

H O T Ă R Ă Ş T E:

1. A propune Procurorului General candidatura  absolventului Institutului Național
al Justiției, Natalia Sîrbu pentru a fi numită în funcția de procuror în procuratura mun.
Bălți, cu conferirea gradului de clasificare-jurist de rangul al III-lea;
2. A propune Procurorului General candidatura  absolventului Institutului Național
al Justiției,  Eugeniu Beșelea pentru a fi numit  în funcția de procuror în procuratura r-
lui Ungheni, cu conferirea gradului de clasificare-jurist de rangul al III-lea;



3. A propune Procurorului General candidatura  absolventului Institutului Național
al Justiției, Mariana Caragherghi pentru a fi numită în funcția de procuror în
procuratura r-lui Cahul, cu conferirea gradului de clasificare-jurist de rangul al III-lea;
4. A propune Procurorului General candidatura  absolventului Institutului Național
al Justiției,  Alexandru Galben pentru a fi numit  în funcția de procuror în procuratura
r-lui Soroca, cu conferirea gradului de clasificare-jurist de rangul al III-lea;
5. A propune Procurorului General candidatura  absolventului Institutului Național
al Justiției,  Mihail Chipăruș  pentru a fi numit în funcția de procuror în procuratura r-
lui Fălești, cu conferirea gradului de clasificare-jurist de rangul al III-lea;
6. A propune Procurorului General candidatura  absolventului Institutului Național
al Justiției,  Andrian Cosarciuc pentru a fi numit  în funcția de procuror în procuratura
r-lui Briceni, cu conferirea gradului de clasificare-jurist de rangul al III-lea;
7. A propune Procurorului General candidatura  absolventului Institutului Național
al Justiției,  Inga Bandalac,  pentru a fi numită în funcția de procuror în procuratura r-
lui Edineț, cu conferirea gradului de clasificare-jurist de rangul al III-lea;
8. A propune Procurorului General candidatura  absolventului Institutului Național
al Justiției,  Ivan Parii, pentru a fi numit în funcția de procuror în procuratura r-lui
Soroca, cu conferirea gradului de clasificare-jurist de rangul al III-lea;
9. A propune Procurorului General candidatura  absolventului Institutului Național
al Justiției,  Rosița Rusu-Parii, pentru a fi numită în funcția de procuror în procuratura
r-lui Soroca, cu conferirea gradului de clasificare-jurist de rangul al III-lea;
10. A propune Procurorului General candidatura  absolventului Institutului Național
al Justiției,  Ovidiu Scutelnic  pentru a fi numit în funcția de procuror în procuratura r-
lui Hîncești, cu conferirea gradului de clasificare-jurist de rangul al III-lea.

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

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor               Iurie Garaba


