HOTĂRÂREA nr.12- 137/16
cu privire la validarea hotărârii Colegiului de calificare nr.869-877 din 12.04.2016
privind rezultatele atestării unor procurori
26 mai 2016

mun.Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare
nr.869-877 din 12.04.2016 şi audiind informaţia dlui Igor Hadîrcă, Consiliul Superior al
Procurorilor C O N S T A T Ă:
La 12 aprilie 2016 Colegiul de calificare a iniţiat procedura de atestare ordinară şi,
după caz, repetată a unor procurori, în temeiul cu art.42, 101, 110 – 112 din Legea cu
privire la Procuratură, dispoziţiile Regulamentului privind atestarea procurorilor,
aprobat prin Hotărârile Consiliului Superior al Procurorilor nr.2-3d-19/11 din
01.02.2011 (cu modificările ulterioare) şi conform Listei de atestare ordinară a
procurorilor în semestrul I al anului 2016, aprobată prin Hotărîrea Consiliului Superior
al Procurorilor nr.12-21/16 din 22.01.2016.
Conform agendei Colegiului de calificare, urmau a fi supuşi procedurii de
atestare următorii procurori:
Nr.

Numele şi
prenumele
procurorului supus
atestării

Procuratura

Nr. Hotărîrii CC

Decizia Colegiului
de calificare

1

Călugăreanu Vitalie

869

Atestat

2

Suşiţcaia
Mirandolina
Vicol Carolina

Procuror în procuratura CA
Chişinău
Procuror în procuratura
Anticorupţie
Procuror în Secţie PG
Procuror în procuratura de
nivelul CA Bălţi
Procuror şef secţie
procuratura UTA Găgăuzia
Procuror în procuratura
r-lui Căuşeni
Procuror în procuratura de
nivelul CA Chişinău
Procuror în procuratura
r-lui Soroca

870

Atestat

871
872

Atestat
Atestată

873

Atestat

874

Atestat

875

Atestat

876

Atestată

877

Atestat ,
recomandare de
conf. a gradului
ordinar - Jurist de
rangul II

3
4
5
6
7
8

Bodareu Octavian
Gheorghieva Fedora
Şchiopu Tatiana
Guţan Pavel
Zabulica Dionis

9
Plevan Vasile

Procuror în procuratura
r-lui Ialoveni

1

Potrivit procesului-verbal al şedinţei Colegiului de calificare, procurorul Marcel
Caras nu a fost supus procedurii de atestare, în legătură cu aflarea în concediul de
odihnă, acordat prin ordinul Procurorului General.
În conformitate cu art.110 din Legea cu privire la Procuratură şi pct.2 al
Regulamentului cu privire la atestarea procurorilor, atestarea are ca scop verificarea
responsabilităţii procurorilor şi evaluarea corespunderii acestora criteriilor de
competenţă profesională şi de performanţă, de corespundere a funcţiei ocupate,
verificarea factorilor de risc, stimularea perfecţionării profesionale în exercitarea
obligaţiilor de serviciu.
Urmare a procedurii de atestare, prin hotărîrile nr.869-876 din 12.04.2016
Colegiul de calificare a aplicat calificativul „atestat” în privinţa procurorilor Vitalie
Călugăreanu, Mirandolina Suşiţcaia, Carolina Vicol, Octavian Bodareu, Feodora
Gheorghieva, Tatiana Şchiopu, Pavel Guţan și Dionis Zabulica.
Prin hotărîrea nr.877 din 12.04.2016 procurorul Vasile Plevan a obţinut
calificativul „atestat ”, cu recomandarea de conferire a gradului de clasificare ordinar.
Consiliul constată că hotărârile Colegiului de calificare nr.869-877 din 12.04.2016
nu au fost contestate, procedura de atestare a fost respectată.
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 HOTĂRĂŞTE:
1. A valida hotărârile Colegiului de calificare nr.869-877 din 12.04.2016 privind
rezultatele atestării ordinare a procurorilor Vitalie Călugăreanu, Mirandolina Suşiţcaia,
Carolina Vicol, Octavian Bodareu, Feodora Gheorghieva, Tatiana Şchiopu, Pavel Guţan,
Dionis Zabulica şi Vasile Plevan.
2. A propune Procurorului General să examineze chestiunea cu privire la
conferirea gradului de clasificare ordinar - Jurist de rangul al II-lea – procurorului Vasile
Plevan.
3. Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Mircea Roşioru

2

