
 
HOTĂRÂREA nr.12-66/15 

cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de 
procuror în procuratura raionului Donduşeni 

 
12 martie  2015                                                                               mun. Chişinău 
 
          Examinând rezultatul concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în 
procuratura raionului Donduşeni, audiind informaţia dlui Mircea Roşioru, Consiliul Superior al 
Procurorilor, 

C O N S T A T Ă: 
Prin hotărîrea nr.12-172/14 din 25.09.2014 Consiliul Superior al Procurorilor a anunţat 

concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Donduşeni. 
La concurs s-a înscris doamna Ina Palamarciuc, consultant al procurorului în cadrul 

procuraturii raionului Donduşeni,   
Potrivit hotărârii consiliului nr.12-211/14 din 06.11.2014 cererea concurentei Ina 

Palamarciuc a fost respinsă, dat fiind că numita nu întrunea condiţiile prevăzute de art.37 
alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură.   

În şedinţa din 12.03.2015, Consiliul a examinat şi a admis cererea domnului Alexandru 
Cebanciuc, fost angajat în calitate de ofiţer de rmărire penală al Departamentului Poliţiei de 
Frontieră, (candidat acceptat prin hotărârea nr.12-211/14 din 06.11.2014 la funcţia de procuror 
în procuratura raionului Drochia), privind modificarea opţiunii de participare la concurs în 
calitate de candidat la funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Donduşeni.    

Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.460 din 18.05.2014, concurentul Alexandru 
Cebanciuc a promovat examenul de capacitate cu media 7,35, în rezultatul participării la unul 
din concursurile precedente.    
 Referitor la iniţierea procedurii de verificare a candidatului în baza art.8 din Legea nr.271 
din 18.12.2008, consiliul  a stabilit că titularul Alexandru Cebanciuc a  fost verificat anterior şi, 
prin hotărîrea nr.12-103/14 din 29.05.2014, a fost declarat compatibil cu funcţia de procuror.   

Examinând dosarul de aplicare la concurs, ţinând cont de avizul consultativ al organului 
de verificare şi de hotărârea Colegiului de calificare referitor la evaluarea concurentului, 
Consiliul Superior al Procurorilor a acceptat, cu majoritatea voturilor, candidatura domnului 
Alexandru Cebanciuc pentru numirea în funcţia de procuror în procuratura raionului Donduşeni. 

În temeiul celor expuse, 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 propune Procurorului General numirea domnului Alexandru Cebanciuc în funcţia de 

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

 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                        Mircea Roşioru 
 


