
HOTĂRÂREA  nr.12-3d-59 /11 
cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr. nr. 118-121 din 25.02.2011  

privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participanţilor la concursul 
pentru suplinirea funcţiilor vacante 

 
22 martie  2011                                                                                                 mun.Chişinău 
 
 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr. nr. 
118-121 din 25.02.2011, cu privire la rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale 
participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante, audiind informaţia dlui Igor  
Serbinov, Consiliul Superior al Procurorilor - 

C O N S T A T Ă: 
Prin hotărârile Consiliului Superior al Procurorilor nr.2-3d-442/10 din 30.11.2010 și 2-

3d-475/10, din 14.12.2010 au fost anunţate concursuri pentru suplinirea  funcţiilor  vacante de 
procuror în procuraturile raioanelor Sîngerei, Călăraşi, Ştefan-Vodă, Drochia. 

Ulterior, materialele în privinţa concurenţilor admişi la concurs au fost remise 
Colegiului de calificare pentru organizarea evaluării în legătură cu depunerea cererilor pentru 
ocuparea funcţiilor vacante solicitate. 

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.118 din 25.02.2011, candidatul pentru 
suplinirea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Sîngerei, Vadim Drăgălin a 
promovat examenul de capacitate (cu media generală  7.8 ), iar concurentele Inga Eremciuc şi 
Ludmila Donţu nu au promovat examenul, acumulînd respectiv media (5,4) şi (5,7). Candidaţii 
Mircea Rotari şi Oleg Reaboi nu s-au prezentat la examenul de capacitate, fără a solicita 
amînarea susţinerii acestuia.  

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.119 din 25.02.2011, candidatul Ion Carp a 
promovat  examenul de capacitate cu media generală  (6,9),  pentru suplinirea funcţiei vacante  
de procuror în procuratura raionului Călăraşi. 

Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.120 din 25.02.2011, candidatul la funcţia 
vacantă de procuror în procuratura raionului Ştefan-Vodă, Dumitru Plămădeală, a promovat 
examenul de capacitate cu media generală   (7,7). 

Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.121 din 25.02.2011, candidaţii la funcţia 
vacantă de procuror în procuratura raionului Drochia au promovat examenul de capacitate, 
respectiv Marin Tomac cu media generală (7,15),  Eduard Capcelea cu media generală – (6,65) 
și dna Cristina Streleţcaia-Grinceac a obținut media generală  – (8,23). 

Hotărârile Colegiului de calificare nr.118-121 din 25 februarie 2011 nu au fost 
contestate de către solicitanţii la funcţiile vacante, procedura de susţinere a examenului de 
capacitate a fost respectată, acestea urmând să fie validate. 

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  A valida hotărârile Colegiului de calificare din 25 februarie 2011 privind promovarea 
examenului de capacitate de către concurenţii  Vadim Drăgălin,  Ion Carp, Dumitru 
Plămădeală, Tomac Marin, Capcelea Eduard, Cristina Streleţcaia-Grinceac.  
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                         Iurie Garaba 


