
CONSILIUL SUPERIOR AL PROCURORILOR  
C O L E G I U L  D E  C A L I F I C A R E 

 
H O T Ă R Î R E nr.362 

cu privire la rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi  
orală ale participanţilor la examenul de capacitate  
pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 
în procuratura raionului Strășeni 
 
mun. Chişinău                                                                              08 februarie 2013 
  

Prin Hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-248/12 din 
30.10.2012, Colegiului de calificare au fost remise materialele în privinţa 
candidaților Gureu Ana și Vladicescu Stela pentru organizarea evaluărilor probelor 
scrisă şi orală, în cadrul examenului de capacitate, în legătură cu înaintarea cererilor 
privind suplinirea funcţiilor vacante în organele Procuraturii – procuror în 
procuratura raionului Strășeni. 

Concomitent, la concursul în cauză, cerere de participare, a înaintat şi Rusu 
Olesea, care potrivit Hotărîrii Colegiului de calificare nr.251 din 18.05.2012, 
participînd la examen de capacitate, a obţinut nota 7,11. 

Desfăşurarea examenului a avut loc la data de 07 februarie 2013 – data 
realizării probei scrise şi, respectiv, 08 februarie 2013 – data realizării probei orale. 

Referitor la proba scrisă, au fost obţinute următoarele rezultate: 
№ Numele şi prenumele 

candidatului 
Evaluarea 

testului grilă 
Evaluarea 

speţei 
Media probei scrise 

1.  Gureu Ana  8,4 8 8,2 
2.  Vladicescu Stela 7 7 7 

Referitor la proba orală, candidatele nominalizate supra au obţinut 
următoarele rezultate: 

№ Numele şi prenumele 
candidatului 

Evaluarea 
cunoştinţelor teoretice 

1. Gureu Ana  7,88 
2. Vladicescu Stela 7,66 

Reieşind din prevederile pct. 31 şi 32 ale Regulamentului privind modul de 
promovare în serviciu a procurorilor, nota finală a concursului se consideră media 
aritmetică a notelor finale obţinute, care, se prezintă după cum urmează:  

№ Numele şi prenumele 
candidatului 

Media aritmetică a probelor  
(scrisă şi orală) 

1. Gureu Ana  8,04 
2. Vladicescu Stela 7,33 

În baza procesului-verbal cu privire la consemnarea rezultatelor probelor 
scrisă şi orală, conducîndu-se de prevederile art. 108-109 din Legea cu privire la 
Procuratură, pct. 3.0 lit.a) şi pct. 5.1-5.6 din Regulamentul privind activitatea 
Colegiului de calificare, Colegiul de calificare,- 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 



 
1. A considera promovat examenul de capacitate de către candidații Gureu Ana 

și Vladicescu Stela. 
 
2. A remite Consiliului Superior al Procurorilor rezultatele evaluărilor probelor 

scrisă şi orală, în cadrul examenului de capacitate, în legătură cu înaintarea cererilor 
privind suplinirea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Strășeni.  

 

3. A propune Consiliului Superior al Procurorilor să examineze chestiunea cu 
privire la validarea hotărîrii nominalizate şi acceptarea candidatului pentru 
participarea la concursul de ocupare a funcţiei vacante de procuror în procuratura 
raionului Strășeni. 

 

4. Prezenta hotărîre poate fi contestată în termen de 7 zile calendaristice, de la 
momentul publicării, în Consiliul Superior al Procurorilor. 
 
Preşedintele 
Colegiului de calificare               semnat                                        Mircea Roşioru 
 
Membrii prezenţi ai Colegiului de calificare: 

1 Rusu Eugen 
 

semnat 

2 Sîrcu Isai 
 

semnat 

3 Morari Viorel 
 

semnat 

4 Cebotari Vitalie 
 

semnat 

5 Tureac Viorel 
 

semnat 

6 Mocanu Sergiu 
 

semnat 

7 Cebotari Pavel 
 

semnat 

8 Grama Mariana 
 

semnat 

 


