
H O T Ă R Â R E A nr.12-164/17 
cu privire la desemnarea învingătorilor concursurilor anunțate  

pentru ocuparea funcțiilor de procuror în procuratura teritorială 
 

30 noiembrie 2017                                                                                  mun.Chişinău  
 

Examinând chestiunea cu privire la desemnarea învingătorilor concursurilor 
anunțate pentru ocuparea funcțiilor de procuror în procuratura teritorială, audiind 
informația dlui Mircea Roșioru, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 
C O N S T A T Ă: 

 
În baza hotărârii irevocabile a Colegiului specializat al Curții Supreme de 

Justiție din 26.10.2017, prin hotărârea nr.12-147/17 din 26.10.2017 Consiliul 
Superior al Procurorilor a dispus operarea  modificărilor la pct.8.6 al 
Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor şi  înscrierea în Registrul 
candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror în procuraturile 
teritoriale a următorilor 10 titulari, absolvenţi ai Institutului Naţional al Justiţiei, 
promoţia anului 2016: Mariţ Carolina, Epure Ghennadi, Oprea Vasile, Codreanu 
Irina, Păun Alexandru, Craciun Valeri, Ceban Radu, Murguleţ Irina, Nastas 
Augustin și Gumeniţă Sergiu. 

Prin aceeași hotărâre, dosarele candidaților au fost remise Colegiului pentru 
selecția și cariera procurorilor, pentru organizarea procedurilor de selecție.  

La data de 27.10.2017, în baza cererii de reînscriere în Registrul candidaților 
pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror în procuraturile teritoriale, Consiliul 
a remis în  Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor şi dosarul dnei Victoria 
Munteanu, absolventă a aceleiaşi promoţii, anterior radiată din Registru urmare a 
neexprimării vreo unei opțiuni asupra locurilor vacante anunțate la concurs de 
Consiliu.  

Conform imperativelor stipulate în pct.4 al Hotărârii nr.12-147/17 din 
26.10.2017, în termenul stabilit, titularii Mariţ Carolina, Epure Ghennadi, Oprea 
Vasile, Codreanu Irina, Păun Alexandru, Craciun Valeri, Ceban Radu, Murguleţ 
Irina și Nastas Augustin au prezentat secretariatului Consiliului Superior al 
Procurorilor, certificatele de cazier judiciar detaliat (penal și contravențional), 
precum și certificatul de testare a remediilor biologice la abuz de alcool sau consum 
de substanțe psihotrope, toxice sau de droguri.  

Fiind examinate actele menționate supra, Consiliul constată că titularii Mariţ 
Carolina, Epure Ghennadi, Oprea Vasile, Codreanu Irina, Păun Alexandru, Craciun 
Valeri, Ceban Radu, Murguleţ Irina și Nastas Augustin realizează condiția prevăzută 
de art.20 alin.(1) lit.f) din Legea cu privire la Procuratură - se bucură de o reputație 
ireproșabilă, așa cum aceasta este definită în alineatul (2) al normei precitate.  

Procedurile de selecție, în cadrul Colegiului pentru selecția și cariera 
procurorilor, s-au desfășurat în ședința din 16.11.2017, rezultatele fiind consemnate 
în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror în 
procuraturile teritoriale, Registru publicat pe pagina web oficială a Procuraturii.   



 Consiliul constată că, potrivit procesului-verbal al şedinţei Colegiului pentru 
selecția și cariera procurorilor din 16.11.2017, titularul Sergiu Gumeniţă a solicitat, 
prin cerere, amânarea procedurii de selecție, din motive personale.   

Prin Hotărârea nr.12-157/17 din 16.11.2017 Consiliul Superior al Procurorilor 
a anunțat concurs între candidații înscriși în Registrul candidaților pentru suplinirea 
funcțiilor vacante de procuror în procuraturile teritoriale, pentru ocuparea funcțiilor 
vacante de procuror în următoarele procuraturi teritoriale: mun.Chişinău (2) 
Basarabeasca (2), Bălți (2), Cahul (1), Cantemir (2), Drochia (1) Floreşti (1), 
Glodeni (1), Hîncești (1), Ialoveni (1 provizorie), Nisporeni (1), Ocnița (2), Soroca 
(1),  Ungheni  (2),  Teleneşti  (1),  UTA Găgăuzia,  oficiul  Central  (1),  oficiul  Comrat  
(2), oficiul Ceadâr - Lunga (1) și oficiul Vulcănești (1). 

Prin aceeași hotărâre,  candidații înscriși în Registru au fost obligați ca, până 
la data de 24 noiembrie 2017, inclusiv, să exprime 10 opțiuni din toate funcțiile 
vacante anunțate la concurs, în ordinea descrescătoare a preferinței. 

În ședința Consiliului din 30.11.2017, candidații au formulat verbal opțiunile 
lor, în ordinea în care sunt înscriși în Registru, iar odată fiind aleasă de un candidat, 
funcția era exclusă din lista celor vacante. 

Urmare a opțiunilor formulate, Consiliul va repartiza candidații în funcțiile 
vacante de procuror în procuraturile teritoriale, după cum urmează: 

 
 Numele și 

prenumele 
candidatului 

Punctajul 
total 

Funcția vacantă de procuror aleasă 

1. 
Mariţ Carolina 

110,1 Procuror în procuratura municipiului  
Chişinău 

2. 
Păun Alexandru 

110,1 Procuror în Procuratura raionului Ialoveni 
(funcţie provizorie) 

3. 
Epure Ghennadi 

108,4 Procuror în Procuratura municipiului 
Chișinău 

4. Codreanu Irina 108 Procuror în Procuratura raionului Hînceşti 
5. Oprea Vasile 107,7 Procuror în procuratura raionului Ungheni 
6. 

Crăciun Valeriu 
107,1 Procuror în procuratura raionului  

Ungheni 
7. Ceban Radu 105,8 Procuror în procuratura raionului  Soroca 
8.  

Murguleţ Irina 
104,3 Procuror în procuratura raionului 

Nisporeni 
9. 

Munteanu Victoria 
103,7 Procuror în procuratura raionului 

Teleneşti 
10. Nastas Augustin 103 Procuror în procuratura municipiului Bălţi 

 
Luând în consideraţie cele expuse, în temeiul prevederilor art.19 alin.(1), 

art.20 alin.(1) și (2), art.21, art.22, art.24 alin.(1), (5) și (6), art.70 alin.(1) lit.g), 
art.77 și art.79 din Legea cu privire la Procuratură, pct.8.12 lit.h), 8.17, 8.18 ale 
Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al 
Procurorilor  -  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 



 
1. A lua act de opțiunile formulate de participanții la concursul lansat între 

candidații înscriși în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante de 
procuror în procuraturile teritoriale. 

2. A propune Procurorului General numirea în funcție a următorilor candidați: 
- doamna Mariţ Carolina - în funcția de procuror în procuratura 

municipiului Chişinău; 
- domnul Păun Alexandru - în funcția provizoriu vacantă de procuror în 

procuratura raionului Ialoveni; 
- domnul Epure Ghennadi - în funcția de procuror în procuratura 

municipiului Chişinău;  
- doamna Codreanu Irina - în funcția vacantă de procuror în procuratura 

raionului Hînceşti; 
- domnul Oprea Vasile - în funcția de procuror în procuratura raionului 

Ungheni;  
- domnul Crăciun Valeriu - în funcția de procuror în procuratura raionului 

Ungheni; 
- domnul Ceban  Radu  - în funcția de procuror în procuratura raionului 

Soroca; 
- doamna Murguleţ Irina - în funcția de procuror în procuratura raionului 

Nisporeni. 
- doamna Munteanu Victoria - în funcția de procuror în procuratura 

raionului Teleneşti. 
- domnul Nastas Augustin - în funcția de procuror în procuratura 

municipiului Bălţi. 
3. A transmite prezenta hotărâre, pentru examinare, Procurorului General.  

          4. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a procuraturii, 
www.procuratura.md, link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, directoriul 
Hotărâri. 

5. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată la Curtea 
Supremă de Justiţie, în completul de judecată care examinează contestaţiile 
împotriva hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii, de orice persoană 
vătămată într-un drept al său, într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data la care 
hotărârea vizată i-a fost comunicată. 
 
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 
№ Numele și prenumele  

 
Semnătura 

1 CEBOTARI Vladimir 
 

 

2 FORTUNA Ghenadie 
 

 

3 HADÎRCĂ Igor 
 

 

4 HARUNJEN Eduard 
 

 

5 MARIȚ Alexandru 
 

 



6 MAȘNIC Eduard 
 

 

7 MICU Victor 
 

 

8 MOROZ Remus 
 

 

9 POPOV Ruslan 
 

 

10 
 

STOINOV Vasile  

11 TUREAC Viorel 
 

 

 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                             Mircea ROȘIORU  
 


