
HOTĂRÂREA  nr.12-80/14 
cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.447-464 din 

18.04.2014  privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală 
 ale participanţilor la concursurile pentru suplinirea 

 funcţiilor vacante de procuror 
 

15 mai 2014                                                                               mun.Chişinău 
 
 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare   
nr.447-464 din 18.04.2014 privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale 
participanţilor la concursurile pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror, audiind 
informaţia dlui Corneliu Gurin, Consiliul Superior al Procurorilor  - 
 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârile Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-23/14  din 06.02.14 şi 
nr.12-14/14  din 23.01.14 au fost anunţate concursuri pentru suplinirea funcţiilor vacante 
de procuror al raioanelor Teleneşti şi Rezina,  procuror în Secţia control al urmăririi 
penale din cadrul Direcţiei control al urmăririi penale şi asistenţă metodică, procuror în 
procuratura UTA Găgăuzia şi în procuraturile raioanelor Basarabeasca, Cantemir, 
Donduşeni, Drochia, Făleşti, Glodeni, Leova, Rezina, Soroca, Sîngerei, Ştefan-Vodă, 
Taraclia şi Ungheni. 

În temeiul hotărârilor Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-38/14 din 
27.02.2014 şi nr.12-40/14 din  20.03.2014, materialele în privinţa candidaţilor admişi la 
concurs au fost remise Colegiului de calificare pentru organizarea evaluării.  

În zilele de 17 şi 18 aprilie 2014 Colegiul de calificare a  organizat desfăşurarea 
probelor scrisă şi verbală ale concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 
evocate. 

În temeiul pct.pct.2.7-2.9 ale Regulamentului privind activitatea Colegiului de 
calificare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr. 2-3d-29/10 din 
23.02.2010, cu modificările ulterioare, Colegiul de calificare a examinat în şedinţă 
închisă propunerea domnului Igor Popa privind recuzarea membrului Colegiului 
Valentin Baidaus, procuror al raionului Leova, în legătură cu aplicarea la funcţia vacantă 
de procuror în aceeaşi subdiviziune a candidatului Artur Bujniţa, şi a respins-o cu 
majoritate de voturi (Hotărârea Colegiului de calificare nr.447 din 18.05.2014). 

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.448 din 18.05.2014, domnii Vasile 
Ciubotaru, Nicolae Burduja şi Vasile Stăvilă, candidaţi la funcţia vacantă de procuror al 
raionului Teleneşti,  au promovat examenul de concurs, acumulând  respectiv mediile:    
Vasile Ciubotaru – 8,88, Nicolae Burduja – 8,7, Vasile Stăvilă -7,9.  

Dl Eugen Tocarciuc, care a aplicat la aceeaşi funcţie, a susţinut proba scrisă cu 
nota 6,6, nepromovând examenul de capacitate. Potrivit prevederilor pct.25 al 
Regulamentului privind modul de promovare în serviciu a procurorilor (aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor  nr.12-3d-103/10  din  13 aprilie 2010,  cu 
completări din Hotărîrile nr.12-3d-196/10 din 1 iunie 2010,  nr.12-61/13 din 26 februarie 



2013, nr.12-64/14 din 03.04.2014), candidatul care doreşte să ocupe o funcţie de 
conducere vacantă în Procuratură şi care a obţinut la proba scrisă nota finală mai jos de 
7, este exclus din concurs. 

Titularul Andrei Roşca a acumulat media 9,35, promovând examenul de concurs 
pentru ocuparea funcţiei de procuror al raionului Rezina (hotărârea Colegiului de 
calificare  nr.449 din 18.05.2014). 

Candidaţii la funcţia vacantă de  procuror în Secţia control al urmăririi penale din 
cadrul Direcţiei control al urmăririi penale şi asistenţă metodică, potrivit hotărârii 
Colegiului de calificare nr.450 din 18.05.2014, au promovat examenul, acumulând 
respectiv mediile: Ştefan Şaptefraţi - 9,06, Vitalie Ivanov – 7,93. 

Domnii Serghei Tumbă şi Sergiu Lefter, candidaţi la funcţia vacantă de procuror 
în procuratura UTA Găgăuzia, potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.451 din 
18.05.2014, au promovat examenul de capacitate cu media: Serghei Tumbă – 8,34 şi 
Sergiu Lefter -8,33.  

Titularul Victor Beşleagă, candidat la funcţia vacantă de procuror în procuratura 
raionului Basarabeasca, a acumulat la proba scrisă media 4,7, nepromovînd examenul de 
capacitate (hotărârea Colegiului de calificare nr.452 din 18.05.2014). Potrivit 
prevederilor pct.25 al Regulamentului privind modul de promovare în serviciu a 
procurorilor, candidatul care doreşte să ocupe o altă funcţie decât cea de conducere şi 
care a obţinut la proba scrisă nota finală mai jos de 6, este exclus din concurs. 

Dl Lilian Lungu, care a aplicat la funcţia vacantă de procuror în procuratura 
raionului Cantemir, potrivit hotărârii Colegiului de calificare, a promovat examenul cu 
media 7,8 (hotărârea nr.453).  

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.454 din 18.05.2014, domnul Adrian 
Gamco, candidat la funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Donduşeni, a  
susţinut examenul de capacitate cu media  – 7,3. 

Funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Drochia a fost solicitată de  
doamnele Diana Turenco şi Carolina Bernaz. Potrivit hotărârii Colegiului de calificare  
nr.455 din 18.05.2014, titulara Diana Turenco a susţinut proba scrisă a examenului cu 
punctajul 4,4, nepromovând examenul de capacitate. Doamna Carolina Bernaz nu s-a 
prezentat la examenul de capacitate, fără a motiva absenţa. 

Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.456 din 18.05.2014, Alexandru 
Găină, titular la funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Făleşti, a promovat 
examenul de capacitate, acumulând media  9. Domnii Lilian Gonţa şi Boris Balan, care 
au aplicat la aceeaşi funcţie, nu au promovat examenul de capacitate, susţinând proba 
scrisă cu notă negativă (Lilian Gonţa -5,5 şi Boris Balan – 4,9). Candidatul la aceeaşi 
funcţie, Arcadie Gligor nu s-a prezentat la examen, fără a motiva lipsa sa. 

Pentru funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Glodeni a optat 
Valerian Junghină, care a promovat examenul cu media 7,1 (hotărârea Colegiului de 
calificare  nr.457 din 18.05.2014).   

Dl Artur Bujniţa a aplicat la funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului 
Leova şi, potrivit hotărârii Colegiului de calificare  nr.458 din 18.05.2014, a promovat 
examenul de calificare cu media  7,4. 



Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.459 din 18.05.2014, doamna 
Ludmila Costandoi, candidat la funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului 
Rezina, a promovat examenul de capacitate, acumulând  nota 7. 

Domnii Alexandru Cebanciuc şi Alexandr Coreţchi, candidaţi la funcţia vacantă 
de procuror în procuratura raionului Soroca, potrivit hotărârii Colegiului de calificare  
nr.460 din 18.05.2014, au promovat examenul cu media: Alexandru Cebanciuc -7,35,  
Alexandr Coreţchi – 7,35.  

Potrivit hotărârii nr.461 din 18.05.2014, Colegiul de calificare constată 
imposibilitatea desfăşurării concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror în 
procuratura raionului Sîngerei, în legătură cu neprezentarea la proba scrisă a unicului 
candidat, ex-procurorul Tatiana Guţu.  

Candidatul la funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Ştefan-Vodă   
Ion Timofeevici, a promovat examenul de capacitate  cu media 8,4 (hotărârea Colegiului 
de calificare  nr.462 din 18.05.2014).  

Potrivit hotărârii nr.463 din 18.05.2014 Colegiul de calificare  consideră promovat 
examenul de capacitate de către candidatul la funcţia vacantă de procuror în procuratura 
raionului Taraclia  Victor Vornicov,  care a  acumulat media 7,45.  

Domnul Ghenadie Basoc, candidat la funcţia vacantă de procuror în procuratura 
raionului Ungheni, a susţinut examenul cu media de promovare 8,05 (hotărârea 
Colegiului de calificare  nr.464 din 18.05.2014).  

Consiliul constată că hotărârile Colegiului de calificare nr.447-464 din 18.05.2014 
n-au fost contestate, procedura de susţinere a examenelor de concurs, respectiv de 
capacitate, a fost respectată, acestea urmând să fie validate. 

Examinând materialele prezentate, în temeiul art.82 alin.(2) lit.d) art.84 lit.f) din 
Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor -  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 A valida hotărârile Colegiului de calificare nr.447-464 din 18.04.2014 privind 
rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participanţilor la concursurile pentru 
suplinirea funcţiilor vacante de procuror.  

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                                         Mircea Roşioru 


