
HOTĂRÂREA nr.2-3d-261/11 
cu privire la  desemnarea câştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei 

vacante de procuror, adjunct al procurorului mun.Bălţi 
 

15 noiembrie  2011                                                                                                mun. Chişinău 
 

Examinând rezultatele concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de 
procuror, adjunct al procurorului mun.Bălţi, audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul 
Superior al Procurorilor,                        

C O N S T A T Ă: 
 

Conform hotărârii nr.12-3d-145/11 din 07.06.2011 Consiliul Superior al Procurorilor a 
anunţat concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului 
mun.Bălţi.  

Pe parcurs, au aplicat dl Dumitru Triboi, adjunct al procurorului r-lui Călăraşi şi dl Ion 
Covalciuc, procuror în procuratura mun.Bălţi, ambii fiind admişi la concurs. 

În temeiul hotărârii consiliului nr.12-3d-180/11 din 19.07.11 concurentul Dumitru Triboi 
a fost eliberat de la susţinerea examenului de capacitate, deoarece a fost evaluat de către 
Colegiul de calificare anterior, obţinînd media generală 8,66 (hotărârea  nr.86 din 05.10.2010).  

La 05.10.2011 dl Triboi a înaintat o cerere, solicitând retragerea din concurs. 
Referitor la concurentul Ion Covalciuc, consiliul reţine că acesta a promovat examenul 

de capacitate cu media 9,1 (hotărârea nr.198 din 30.09.2011, validată la 15.11.11). 
Conform art.8 din Legea privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice, 

consiliul a iniţiat verificarea titularului Covalciuc. Urmare a controlului nu au fost stabiliţi 
factori de risc şi restricţii pentru ocuparea postului solicitat, acesta fiind compatibil pentru 
exercitarea funcţiei de procuror conducător. Avizul consultativ nu a fost contestat.  

 În temeiul celor menţionate, conform art.15 din Legea cu privire la verificarea titularilor 
şi a candidaţilor la funcţii publice, art.34, art.36 alin.(1), art.40 alin.(4), art.82 alin.(1) lit.c), 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: 

 
A lua act de avizul consultativ al organului de verificare. 
A considera ca fiind compatibil titularul  Ion Covalciuc   pentru ocuparea funcţiei de 

procuror conducător. 
A propune Procurorului General numirea procurorului Ion Covalciuc  în funcţia de   

adjunct al procurorului mun.Bălţi. 
Hotărârea cu drept de atac conform art.95 din Legea cu privire la Procuratură. 

 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                       Iurie Garaba 


