
HOTĂRÂREA nr.12-219/15 
cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.722-728 din 25.09.2015  

privind rezultatele examenului de capacitate organizat pentru  
suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratură 

 
9 octombrie 2015                                                                                mun.Chişinău 
 
 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare   
nr.722-728 din 25.09.2015 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 hotărârile nr. 12-113/15 din 23.04.2015, nr.12-133/15 din 14.05.2015 şi nr. 
12-139/15 din 17.06.15, Consiliul Superior al Procurorilor a  anunţat concurs pentru 
suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuraturile  municipiilor Bender (2)  şi 
Comrat (1), procuror în procuraturile raioanelor Drochia (1), Sîngerei (1), Anenii Noi 
(1), Călăraşi (1) şi Căuşeni (1), procuror în procuratura UTA Găgăuzia (2).   

În temeiul hotărârilor Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-138/15 din 
17.06.15 şi nr. 12-174/15 din 30.07.15, materialele în privinţa candidaţilor admişi la 
concurs au fost remise Colegiului de calificare pentru organizarea evaluării.  

În zilele de 24 şi 25 septembrie 2015 Colegiul de calificare a organizat 
desfăşurarea probelor scrisă şi verbală ale examenului de capacitate.  

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.722 din 25.09.2015, candidaţii la una 
din funcţiile vacante de  procuror în procuratura mun.Bender, Roman Moraru şi Oleg 
Crîşmaru au promovat examenul, acumulând respectiv mediile: 7,50 şi 8,65. Dl Igor 
Bolocan, candidatul la aceeaşi funcţie vacantă, a susținut proba scrisă  pe nota 5,8, 
nepromovând examenul de capacitate.  

Dl Mihail Lupu, unicul candidat la funcţia vacantă de procuror în procuratura 
mun.Bender, scoasă la concurs prin hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor nr. 12-
139/15 din 17.06.2015,  nu s-a prezentat la examen şi nu  a motivat lipsa sa. 

Dna Efimia Toderenco  a aplicat la funcţia vacantă de procuror în procuratura 
raionului Drochia şi, conform hotărârii Colegiului de calificare nr.723 din 25.09.2015, a 
promovat examenul cu media 7,35.  

Candidaţii la funcţia vacantă de  procuror în procuratura raionului Sîngerei, 
Cristina Darie, Tatiana Tverdohleb şi Ion Begu, potrivit hotărârii Colegiului de calificare 
nr.724 din 25.09.2015, au obţinut la proba orală note mai mici de 6 şi au fost excluşi din 
concurs.  

Funcţia vacantă de procuror în procuratura UTA Găgăuzia a fost solicitată de  
Valeriu Luncă, care a promovat examenul cu nota 8,00 (hotărârea Colegiului de 
calificare nr.725 din 25.09.2015).    

Dl Alexandr Vlah a aplicat la funcţia vacantă de procuror în procuratura 
mun.Comrat şi, potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.726 din 25.09.2015, a 
promovat examenul de capacitate cu media 7,00. 



Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr. 727 din 25.09.2015, dl Sergiu Mocan, 
candidat la funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Anenii Noi, a  susţinut 
examenul de capacitate cu media 7,00. Candidatul la aceeaşi funcţie, Vladislav Surchicin  
a acumulat la proba scrisă  media 4,5, nefiind admis la proba verbală. 

Pentru funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Călăraşi a optat dl 
Nicolae Gurev, care a promovat examenul cu media 8,9 (hotărârea Colegiului de 
calificare  nr.728 din 25.09.2015).   

Dna Stela Barbă  a aplicat la funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului 
Căuşeni, dar nu s-a prezentat la examen, fără a motiva lipsa sa. 

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.722-728 din 25.09.2015 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 


