H O T Ă R Â R E A nr.12-190/16
cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs
pentru suplinirea funcţiei de procuror al raionului Călărași
14 iulie 2016

mun.Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs
pentru suplinirea funcţiei de procuror al raionului Călărași şi audiind informaţia dlui
Mircea Roșioru, Consiliul Superior al ProcurorilorC O N S T A T Ă:
Prin hotărârea nr.12-156/16 din 09.06.2016, Consiliul Superior al Procurorilor a
anunţat concurs pentru suplinirea funcţiei de procuror al raionului Călărași.
Pentru participare la concurs, cu respectarea condiţiilor art.36 alin.(3) din Legea cu
privire la Procuratură, s-au înscris dl Igor Chiriac, procuror interimar al raionului Călăraşi
şi dl Dumitru Triboi, procuror, adjunct al procurorului raionului Călăraşi.
În conformitate cu hotărârea Colegiului de calificare nr.468 din 23.09.2014,
validată de Consiliul Superior al Procurorilor la 09.10.2014, concurenţii Igor Chiriac şi
Dumitru Triboi au promovat examenul probelor de concurs cu media generală 7,46 şi,
respectiv, 8,24.
Candidatul Igor Chiriac a susținut în fața Consiliului Superior al Procurorilor
cererea sa, iar dl Dumitru Triboi, prin cerere scrisă, depusă la 13.07.2016, a solicitat
examinarea chestiunii în lipsă, menționînd că va participa la concurs în baza evaluării
anterioare (hotărîrea Colegiului de calificare nr.468 din 23.09.2014).
Analizând dosarele candidaţilor, Consiliul constată că ambii titulari îndeplinesc
condiţiile impuse de art.36 alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură.
Consiliul reţine că potrivit pct.361 din Regulamentul cu privire la modul de
promovare în serviciu a procurorilor, precum şi pct.24 din Regulamentul privind modul
de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de procuror în
procuraturile teritoriale şi specializate, nota obţinută de concurenţii, care nu au câştigat
concursul pentru suplinirea funcţiei vacante, este valabilă 3 ani.
Referitor la iniţierea procedurii de verificare a candidaţilor în baza art.8 din Legea
nr.271 din 18.12.2008, s-a stabilit că ambii candidați au fost verificaţi de organele
abilitate. Referitor la compatibilitatea acestora Consiliul s-a pronunţat anterior prin
hotărîrea nr.12-184/14 din 09.10.2014 și, respectiv, hotărîrea nr.12-133/16 din
26.05.2016.
În ședința Consiliului s-a stabilit că candidatul Igor Chiriac urmează să elaboreze
și să prezinte Consiliului programul de dezvoltare strategică a procuraturii r-lui Călărași
pentru următorii 5 ani.
În contextul expus, conform art.82 alin.(1) lit.e), art.84 lit.f), art.93 alin.(2) din
Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor –

H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A lua act de cererea candidatului Dumitru Triboi din 13.07.2016 privind
examinarea chestiunii în lipsa sa.
2. A admite cererile concurenţilor Igor Chiriac și Dumitru Triboi privind
participarea la concursul pentru suplinirea funcției de procuror al raionului Călărași.
3. Candidatul Igor Chiriac urmează să elaboreze și să prezinte pe suport de hîrtie
Consiliului Superior al Procurorilor, inclusiv la adresa de e-mail: csp@procuratura.md
programul de dezvoltare strategică a procuraturii r-lui Călărași pentru următorii 5 ani,
către 25 iulie 2016.
4. Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Mircea Roşioru

