
H O T Ă R Â R E A nr.12-3d-258/11 
cu privire la cererile de participare  la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante 

de procuror în unele procuraturi teritoriale; procuror al sect. Centru mun.Chişinău, 
procuror al sect. Rîşcani mun.Chişinău; procuror, şef şi procuror şef –adjunct secţie  

în cadrul procuraturii mun.Chişinău   
 

15 noiembrie  2011                                                                               mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la cererile de participare la concurs pentru 
suplinirea funcţiilor vacante de procuror în unele procuraturi teritoriale;  procuror al sect. 
Centru mun.Chişinău, procuror al sect.Rîşcani mun.Chişinău; procuror, şef şi procuror şef 
–adjunct secţie în cadrul procuraturii mun.Chişinău, audiind informaţia dlui Iurie Garaba, 
Consiliul Superior al Procurorilor -  

 
C O N S T A T Ă: 

 
Prin hotărârile nr.12-3d-229/11 şi  nr.12-3d-234/11 din 04.10.2011 şi  12-3d-240/11 

din 12.10.2011 Consiliul Superior al Procurorilor a anunţat concurs pentru promovarea în 
funcţia de procuror al sect.Centru mun.Chişinău, procuror al sect.Rîşcani mun.Chişinău; 
procuror, şef al secţiei judiciare şi investigaţii generale, procuror, şef-adjunct al secţiei 
exercitare şi conducere a urmăririi penale în procuratura mun.Chişinău; precum şi procuror 
în procuratură în raioanele  Dubăsari, Edineţ, Făleşti, Leova, Nisporeni, Sîngerei, Ştefan-
Vodă. 

Pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al sect.Centru mun.Chişinău a 
aplicat dl Nicolae Geru, procuror-interimar al sect.Centru mun.Chişinău. 

Pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al sect.Rîşcani mun.Chişinău au 
depus cereri de participare la concurs procurorul Anatolie Viţu, adjunct al procurorului 
sect.Rîşcani  mun.Chişinău; Vitalie Rusu - procuror al secţiei control al urmăririi penale 
PG şi Igor Popa – procuror  pentru misiuni speciale.    

Pentru funcţia de  procuror, şef al secţiei judiciare şi investigaţii generale a 
procuraturii mun.Chişinău au aplicat Mihail Canţer, procuror în procuratura r-lui Orhei, 
şi Ina Leahu, procuror al secţiei minori şi drepturile omului din cadrul Procuraturii 
Generale.   

Pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, şef-adjunct al secţiei exercitare şi 
conducere a urmăririi penale a procuraturii mun.Chişinău  au aplicat dnii Eugeniu 
Bordos, procuror al secţiei conducere şi exercitare a urmăririi penale în organele centrale 
ale MAI şi SV şi dl Victor Plugaru, procuror în procuratura mun.Chişinău.  

Funcţia vacantă de procuror în procuratura r-lui Făleşti a fost solicitată de dna 
Daniela Chiriac, procuror în procuratura sect.Buiucani mun.Chişinău şi  Sergiu Osoianu, 
ex-procuror. 

Pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura r-lui Sîngerei au 
aplicat dnii Emilian Meşca şi Victor Bantîş, foşti colaboratori ai procuraturii. Ambii 
întrunesc condiţiile art.37 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, pentru a putea fi 
admişi la concurs. 



         Analizând dosarele concurenţilor, consiliul a constatat că potrivit hotărârii Colegiului 
de calificare  nr.93 din 19.11.2010, dl Victor Plugaru, candidat la funcţia vacantă de şef 
adjunct al secţiei exercitare şi conducere a urmăririi penale în procuratura mun.Chişinău, a 
promovat examenul de capacitate cu media generală – 8,83  şi poate fi eliberat de la 
susţinerea repetată a acestuia în baza pct.361 din Regulamentul privind modul de 
promovare în serviciu a procurorilor. 

Referitor la candidatul Sergiu Osoianu, Consiliul reţine că  urmare a verificării 
acestuia din punct de vedere al compatibilităţii cu funcţia de procuror, secţia securitate 
internă a Procuraturii Generale a prezentat în privinţa dlui Sergiu Osoianu aviz negativ.  

Totodată, titulara Daniela Chiriac, candidat la funcţia vacantă de procuror în 
procuratura r-lui Făleşti, are statut de procuror şi, în temeiul art.64 alin.(1) şi alin.(7)  din 
Legea cu privire la Procuratură, poate fi transferată, cu acordul său, în funcţia solicitată.   

Pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuraturile raioanelor Ştefan- 
Vodă, Leova, Edineţ, Dubăsari, Nisporeni  n-a fost depus nici un dosar. 

În contextul expus, conform art.82 alin.(1) lit.e), art.84 lit.f)  din Legea cu privire la 
Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor - 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

A admite cererile concurenţilor Nicolae Geru, Ina Leahu, Mihail Canţer, Eugeniu 
Bordos, Victor Plugaru,   Emilian Meşca, Victor Bantîş, Anatolie Viţu, Vitalie Rusu, Igor 
Popa privind participarea la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante solicitate. 

A respinge cererea dlui Sergiu Osoianu pe motiv că nu a întrunit votul a cel puţin 7 
membri pentru a putea fi admis la concurs. 

A remite Colegiului de calificare materialele în privinţa candidaţilor  Nicolae Geru, 
Ina Leahu, Mihail Canţîr, Eugeniu Bordos, Emilian Meşca, Victor Bantîş, Anatolie Viţu, 
Vitalie Rusu, Igor Popa, pentru organizarea evaluării în legătură cu înaintarea cererilor 
privind suplinirea funcţiilor vacante solicitate. 

A elibera de la susţinerea examenului de capacitate pe concurentul  Victor Plugaru. 
A transmite Procurorului General materialele în privinţa procurorului Daniela 

Chiriac, pentru a decide asupra transferării acesteia în funcţia de procuror în procuratura r-
lui Făleşti. 

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

Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                                Iurie Garaba 
 


