
HOTĂRÂREA nr.12- 236/15 
cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.729-732 din 02.10.2015  

privind rezultatele examenului de capacitate  
 
12 noiembrie 2015                                                                                          mun.Chişinău 
 
 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare  
nr.729-732 din 02.10.2015 privind rezultatele examenului de capacitate, organizat pentru 
suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratură, audiind informaţia dlui Mircea 
Roşioru, Consiliul Superior al Procurorilor – 
   

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârea nr.12-167/15 din 02.07.2015 Consiliul Superior al Procurorilor a  
anunţat concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuraturile 
sect.Buiucani, mun.Chişinău (2), procuror în procuraturile raioanelor Călăraşi (1), Sîngerei 
(1) şi Ungheni (1).   

În temeiul hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-195/15 din 10.09.15, 
materialele în privinţa candidaţilor admişi la concurs au fost remise Colegiului de calificare 
pentru organizarea evaluării.  

În zilele de 1 şi 2 octombrie 2015 Colegiul de calificare a organizat desfăşurarea 
probelor scrisă şi verbală ale examenului de capacitate.  

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.729 din 02.10.2015, candidaţii la  funcţia 
vacantă de  procuror în procuratura sect.Buiucani, mun.Chişinău Veaceslav Cernalev şi 
Victor Bejenari au promovat examenul, acumulând respectiv mediile: 8,05 şi 8,00.  

Dl Vladimir Martea a aplicat la funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului 
Călăraşi şi, conform hotărârii Colegiului de calificare nr.730 din 02.10.2015, a promovat 
examenul cu media 8.05.  

Dl Viorel Mîţă, unul dintre aplicanţii la funcţia vacantă de procuror în procuratura 
raionului Ungheni, a susţinut proba scrisă pe nota 3,2, nepromovând examenul de capacitate 
( hotărîrea Colegiului de calificare nr.731 din 02.10.2015). 

Candidatele la funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Sîngerei, Veronica 
Peterman şi Mariana Sajin, potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.732 din 02.10.2015, 
au obţinut la proba orală note mai mici de 6 şi au fost excluse din concurs.  

Consiliul constată că hotărârile Colegiului de calificare nr.722-728 din 25.09.2015 n-
au fost contestate, procedura de susţinere a examenelor 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 hotărîrile Colegiului de calificare nr.729-732 din 02.10.2015 privind 
rezultatele examenului de capacitate organizat pentru suplinirea funcţiilor vacante de 
procuror în procuratură.  

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 

Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                                             Mircea Roşioru 


