
H O T Ă R Â R E A nr. 12-280/15 
cu privire la admiterea cererii și desemnarea cîștigătorului 

  concursului pentru ocuparea funcției de  procuror al raionului Basarabeasca    
 

17 decembrie 2015                                                 mun.Chişinău 
                                                                                                    

Examinând chestiunea cu privire la admiterea cererii și desemnarea cîștigătorului  
concursului pentru ocuparea funcției de  procuror al raionului Basarabeasca şi audiind 
informaţia dlui Mircea Roşioru, Consiliul Superior al Procurorilor -  

 
C O N S T A T Ă: 

 
Prin hotărârea nr.12-255/15 din 12.11.2015 Consiliul Superior al Procurorilor a  anunţat 

concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Basarabeasca. 
La concurs a aplicat în condiţiile art.36 alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură 

procurorul-interimar al raionului Basarabeasca, Nicolai Levandovschi, care a susţinut cererea de 
aplicare la concurs în fața Consiliului. 

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.397 din 18.10.2013, dl Nicolai Levandovschi  
a promovat examenul probelor de concurs cu media 8,71, în legătură cu participarea la unul din 
concursurile anterioare desfășurate pentru ocuparea funcţiei de procuror conducător.  

În cadrul şedinţei d-lui a optat asupra participării la concurs în baza notei obţinute 
anterior. 

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 procedura de verificare a candidatului în baza art.8 din Legea nr.271 din 
18.12.2008, s-a stabilit că Nicolai Levandovschi a  fost verificat de organele abilitate şi asupra 
compatibilităţii lui cu funcţia de procuror conducător Consiliul s-a pronunţat  prin hotărîrea nr. 
12-276/13 din 19.11.2013. 
  În rezultatul deliberării, Consiliul a acceptat candidatura dlui Nicolai Levandovschi 
pentru numirea în funcţia de procuror al raionului Basarabeasca. 

 În temeiul celor menţionate, conform art.34, art.36 alin.(1) şi alin.(3), art.38, art.39, 
art.40 alin.(4), art.82 alin.(1) lit.e), c), art. 84 lit. f), art.93 din Legea cu privire la Procuratură, 
Consiliul Superior al Procurorilor -  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
1. A admite cererea dlui Nicolai Levandovschi privind participarea la concursul pentru 

suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Basarabeasca.   
2. A propune Procurorului General numirea dlui Nicolai Levandovschi în funcţia de 

procuror al raionului Basarabeasca, pentru un mandat de 5 ani.    
3. Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 

 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                                        Mircea Roşioru 


