
H O T Ă R Â R E A nr.12-211/14 
cu privire la admiterea cererilor de participare  la concurs 

 pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror   
 

6 noiembrie 2014                       mun.Chişinău 
                                                                                                      

Examinând chestiunea cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs 
pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror, audiind informaţia dlui Mircea Roşioru, 
Consiliul Superior al Procurorilor -   

 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârea nr.12-172/14 din 25.09.2014, Consiliul Superior al Procurorilor a  
anunţat concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratura militară Bălţi 
(1), procuror în procuraturile raioanelor Basarabeasca (2), Cantemir (1), Donduşeni (1), 
Drochia (2), Glodeni (1), Leova (1), Sîngerei (1), Soldăneşti (1), Taraclia (1), Ungheni (1), 
Vulcăneşti (1).  

Funcţia vacantă de procuror în procuratura militară Bălţi a fost solicitată de dl Sergiu 
Burlacu, ofiţer de urmărire penală al SUP, Direcţia regională Nord, din cadrul 
Departamentului Poliţiei de Frontieră al MAI, dl Igor Maximenco, angajat al 
Departamentului trupelor de carabineri al MAI, dl Veaceslav Vacari, ex-procuror şi dl Oleg 
Rusu, ex-procuror, în prezent juristconsult.   

Pentru ocuparea a două funcţiei  de procuror în procuratura raionului Basarabeasca au 
aplicat ex-procurorii Eugeniu Bradu şi Viorel Burlacu, precum şi dna Olesea Pruteanu, 
grefier în cadrul Judecătoriei Cimişlia. 

 Concurenţii Artur Bujniţa şi Andrei Foiu, jurişti, au aplicat la concurs pentru 
ocuparea  funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Cantemir.  

Dna Ina Palamarciuc, consultant al procurorului în cadrul procuraturii raionului 
Donduşeni, a solicitat înscrierea la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în 
procuratura raionului Donduşeni. 

Pentru ocuparea a două funcţii vacante de procuror în procuratura raionului Drochia 
au aplicat candidaţii: Alexandru Cebanciuc, fost angajat al Departamentului Poliţiei de 
Frontieră; ex-procurorul Eugeniu Rurac şi dna Diana Turenco, consultant al procurorului în 
cadrul procuraturii raionului Drochia.  

Funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Glodeni a fost solicitată de dna 
Violeta Cebanciuc, ex-procuror şi de dl Nicolae Baicean, pensionar al MAI.   

Titularul Sergiu Ciubară, ex-procuror, a aplicat pentru ocuparea funcţiei vacante de 
procuror în procuratura raionului Leova. 

În calitate de candidaţi pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura 
raionului Sîngerei s-au înscris doamnele Cristina Darie şi Lina Popescu, asistente judiciare în 
cadrul Judecătoriilor Teleneşti şi, respectiv, Sîngerei; dl Anatolie Bunduchi, ofiţer de 
urmărire penală în cadrul IP Teleneşti şi dl Mihail Sorbală, jurist.   

Dna Liliana Beşliu, ex-procuror, dnii Tudor Ştirbu şi Ghenadie Zgardan, ofiţeri de 
urmărire penală, au aplicat la concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror în 
procuratura raionului Şoldăneşti. 

 Ex-procurorul Nicolai Carafizi a solicitat înscrierea la concurs pentru ocuparea 
funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Taraclia. 



Dl Dorin Foros, absolvent al a Institutului Naţional al Justiţiei, promoţia anului 2014, 
s-a  înscris la concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului 
Ungheni. 

Pentru funcţia de procuror în procuratura raionului Vulcăneşti, iniţial  au optat patru 
candidaţi: dl Sergiu Lefter, fost angajat al Centrului Naţional Anticorupţie; dl Anatolie 
Stefoglo, ofiţer de urmărire penală din cadrul IP al raionului Cahul; dna Tatiana Momcea, 
specialist principal în procuratura raionului Vulcăneşti şi dna Rodica Cornicî, absolventă  a 
Institutului Naţional al Justiţiei, promoţia anului 2014. Ulterior, la data de 05.11.2014 
titulara Rodica Cornicî a solicitat prin cerere retragerea din concurs. 

Toţi concurenţii prezenţi la şedinţa consiliului au susţinut cererile de participare la 
concurs, cu excepţia dlor Eugeniu Bradu şi Nicolai Carafizi, care au solicitat examinarea 
cererilor de participare la concurs în absenţa lor. Este de menţionat că, în cererea înaintată, 
concurentul Eugeniu Bradu nu a menţionat despre faptul dacă urmează să participe la 
concurs în baza evaluărilor anterioare sau, după caz, doreşte să fie evaluat repetat.    

Studiind dosarele candidaţilor, consiliul reţine că titularii Veaceslav Vacari, Oleg 
Rusu, Eugeniu Bradu, Viorel Burlacu, Artur Bujniţa, Andrei Foiu, Alexandru Cebanciuc, 
Eugeniu Rurac, Diana Turenco, Violeta Cebanciuc, Sergiu Ciubară, Cristina Darie, Lina 
Popescu, Anatolie Bunduchi, Tudor Ştirbu, Liliana Beşliu, Nicolai Carafizi,  Sergiu Lefter şi 
Anatoli Stefoglo întrunesc condiţiile prevăzute de art.37 alin.(2) din Legea cu privire la 
Procuratură pentru candidarea la funcţia de procuror. 

 Consiliul a constatat că concurentul Dorin Foros, absolvent al INJ, participă la concurs 
în baza art.37 alin. (1) din Legea cu privire la Procuratură.   

Totodată, concurenţii Sergiu Burlacu, Igor Maximenco, Olesea Pruteanu, Ina 
Palamarciuc, Nicolae Baicean, Mihail Sorbală, Ghenadie Zgardan şi Tatiana Momcea nu 
întrunesc condiţiile art.37 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, din care motiv, 
cererile acestora urmează să fie respinse. Potrivit prevederilor legale,  prin derogare de la 
prevederile alin.(1), la funcţia de procuror poate candida persoana care, anterior, a activat în 
calitate de procuror sau, în ultimii 5 ani, a activat în calitate de judecător, anchetator, ofiţer 
de urmărire penală, de avocat, avocat parlamentar, de notar, jurisconsult, de consultant 
(consilier) al instanţei de judecată, în funcţiile de specialitate juridică din aparatul Curţii 
Constituţionale, al Consiliului Superior al Magistraturii, al autorităţilor publice. În vechimea 
în specialitatea juridică se includ, de asemenea, perioadele în care persoana licenţiată în 
drept a exercitat mandatul de deputat, a activat în calitate de membru al Curţii de Conturi, de 
profesor titular de drept în instituţiile de învăţământ superior, de executor judecătoresc, de 
grefier.    

Potrivit hotărârilor Colegiului de calificare nr.363 din 08.02.2013, nr.458 din 
18.05.2014, nr.460 din 18.05.2014, nr.451 din 18.05.2014 concurenţii Veaceslav Vacari, 
Artur Bujniţa, Alexandru Cebanciuc şi  Sergiu Lefter au promovat examenul de capacitate, 
în legătură cu participarea la alte concursuri privind ocuparea funcţiilor vacante de procuror. 
Concurenţii au refuzat susţinerea repetată a examenului de capacitate, urmînd a participa la 
concurs în baza evaluărilor anterioare. 

Potrivit pct.361 al Regulamentului cu privire 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.  



Consiliul reţine că dl Dorin Foros participă la concurs în baza actului de absolvire a 
Institutului Naţional al Justiţiei, fără a susţine examen de capacitate conform art.38 alin.(4) 
din Legea cu privire la Procuratură şi a fost verificat de organul abilitat în condiţiile art.8 din 
Legea nr.271 din 28.12.2008.  
 Referitor la iniţierea procedurii de verificare a celorlalţi candidaţi în baza art.8 din 
Legea nr.271 din 18.12.2008, s-a stabilit că titularii Veaceslav Vacari,  Eugeniu Bradu, Artur 
Bujniţa, Alexandru Cebanciuc au fost verificaţi anterior şi prin hotărîrile consiliului nr.12-
49/13 din 26.02.2013, nr.12-167/12 din 04.07.2012, nr.12-91/13 din15.05.2014 şi, respectiv, 
nr.12-103/14 din 29.05.2014 au fost declaraţi compatibili cu funcţia de procuror. Totodată, 
urmare a controlului efectuat de către organele abilitate, consiliul urmează să se pronunţe 
asupra compatibilităţii concurenţilor Viorel Burlacu, Diana Turenco, Cristina Darie, Lina 
Popescu, Dorin Foros, Nicolai Carafizi şi Sergiu Lefter.   
 Candidaţii Oleg Rusu, Andrei Foiu, Eugeniu Rurac, Violeta Cebanciuc, Sergiu 
Ciubară, Anatolie Bunduchi, Tudor Ştirbu, Liliana Beşliu şi Anatoli  Stefoglo au dat acordul 
pentru a fi verificaţi de organul abilitat conform art.8 al Legii nr.271 din 18.12.2008 privind 
verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice.   

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: 

 
1. A admite cererile concurenţilor Veaceslav Vacari, Oleg Rusu, Eugeniu Bradu, 

Viorel Burlacu, Artur Bujniţa, Andrei Foiu, Alexandru Cebanciuc, Eugeniu Rurac, Diana 
Turenco, Violeta Cebanciuc, Sergiu Ciubară, Cristina Darie, Lina Popescu, Anatolie 
Bunduchi, Tudor Ştirbu, Liliana Beşliu, Nicolai Carafizi,  Sergiu Lefter, Anatoli Stefoglo  şi 
Dorin Foros  privind participarea la concurs pentru ocuparea funcţiilor de procuror solicitate.  

2. A respinge cererile candidaţilor  Sergiu Burlacu, Igor Maximenco, Olesea Pruteanu, 
Ina Palamarciuc, Nicolae Baicean, Mihail Sorbală, Ghenadie Zgardan şi Tatiana Momcea,  
pe motiv că nu întrunesc condiţiile prevăzute de art.37 alin.(2) din Legea cu privire la 
Procuratură.  

3. A lua act de cererea titularei Rodica Cornicî din 05.11.2014 privind retragerea din 
concursul pentru suplinirea funcţiei de procuror în procuratura oraşului Vulcăneşti.  

4. A remite Colegiului de calificare materialele în privinţa concurenţilor  Oleg Rusu, 
Viorel Burlacu, Andrei Foiu, Eugeniu Rurac, Diana Turenco, Violeta Cebanciuc, Sergiu 
Ciubară, Cristina Darie, Lina Popescu, Eugeniu Bradu, Anatolie Bunduchi, Tudor Ştirbu, 
Liliana Beşliu, Nicolai Carafizi, Anatoli Stefoglo, pentru organizarea evaluării.  

5. A elibera de la susţinerea examenului de capacitate pe candidaţii Veaceslav Vacari, 
Artur Bujniţa, Alexandru Cebanciuc, Dorin Foros şi  Sergiu Lefter. 

6. A iniţia verificarea concurenţilor Oleg Rusu, Andrei Foiu, Eugeniu Rurac, Violeta 
Cebanciuc, Sergiu Ciubară, Anatolie Bunduchi, Tudor Ştirbu, Liliana Beşliu şi Anatoli 
Stefoglo  în temeiul art.8 din Legea nr.271 din 18.12.2008. 

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


