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HOTĂRÎREA nr.12-161/14 
 cu privire la admiterea cererilor şi desemnarea câştigătorilor concursurilor 

anunţate pentru absolvenţii INJ, promoţia anului 2014 
  

 4 septembrie  2014             mun. Chişinău 
 

 Examinând chestiunea cu privire la admiterea cererilor şi desemnarea 
câştigătorilor concursurilor anunţate pentru absolvenţii INJ, promoţia anului 2014, 
audiind informaţia dlui Mircea Roşioru, Consiliul Superior al Procurorilor  - 
                  

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârea nr.12-139/14 din 24.07.2014 Consiliul Superior al Procurorilor a  
anunţat concurs între absolvenţii Institutului Naţional al Justiţiei, promoţia anului 2014, 
pentru suplinirea  funcţiilor  vacante de procuror în  procuraturile anticorupţie (Aparatul 
central) (1);  anticorupţie (Serviciul Sud) (1);  militară Chişinău (1); militară Bălţi (1); 
UTA Găgăuzia (1); sect.Buiucani (2); raioanelor Basarabeasca(1);  Cahul (1); Căuşeni 
(1); Cantemir (2); Călăraşi (1); Criuleni (2); Ceadîr-Lunga (2); Donduşeni (1); Drochia 
(2); Edineţ (1); Glodeni (1); Leova (1); Nisporeni (1); Sîngerei (1); Şoldăneşti (1);   
Taraclia (1); Ungheni (2); Vulcăneşti (1) . 
 Astfel, candidaţii Alexandru Cernei şi Grigore Niculiţă au optat pentru funcţia 
vacantă de procuror în  Procuratura anticorupţie (Aparatul central) (1). 
  Candidaţii Ruslan Perevoznic, Diana Beşleaga şi Vladislav Soltan au aplicat la 
două funcţii vacante de procuror în procuratura sect.Buiucani, mun.Chişinău.  
  Absolvenţii Grigorii Ciochinî şi Vitalie Florean au depus cerere pentru 
ocuparea funcţiilor vacante de  procuror în procuratura raionului Ungheni (2). 
            Iana Daranuţa a aplicat la funcţia de procuror în procuratura militară Chişinău.   
           Titulara Rodica Florea a participat la concurs pentru suplinirea funcţiei de 
procuror în procuratura raionului Sîngerei (1). 
    Alexandr Guzic a optat pentru funcţia vacantă de procuror în procuratura 
raionului Călăraşi. 
          Absolvenţii INJ, Olga Mihailenco, Boşcanean Vladislav şi Rodica Cornicî au 
aplicat la funcţiile de procuror în procuratura raionului Criuleni (2).   

Inna Vîhodeţ a depus cerere pentru ocuparea funcţiei vacante de  procuror în 
procuratura  raionului Cahul (1). 

 Funcţia de procuror în procuratura raionului Nisporeni(1) a fost solicitată de 
absolventa Tatiana Svistal. 
   Artur Şevciuc a aplicat pentru funcţia de procuror în procuratura raionului 
Edineţ (1), iar absolventa Lidia Gololobov la funcţia vacantă de procuror în procuratura 
raionului Căuşeni (1).   
 Olga Decian a optat pentru funcţia vacantă de procuror în procuratura UTA 
Găgăuzia (1).  
 Titulara Cristina Robu s-a înscris la concurs pentru suplinirea unei funcţii de 
procuror în procuratura raionului Drochia (2). 
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 Candidatul Eduard Camerzan a aplicat la funcţia vacantă de procuror în 
procuratura raionului Glodeni (1). 

Funcţiile vacante de procuror în procuraturile anticorupţie (Serviciul Sud) (1);  
militară Bălţi (1); raioanelor Basarabeasca(1); Cantemir (2); Ceadîr-Lunga (2);   
Donduşeni (1);  Drochia (1);  Leova (1); Şoldăneşti (1); Taraclia (1); Vulcăneşti (1) n-au 
fost solicitate. 

Absolveníi INJ, prezenţi la şedinţă, au susţinut verbal cererile înaintate. Titulara 
Iana Daranuţa, absentă la şedinţa consiliului pe motiv de boală, a confirmat susţinerea 
cererii de aplicare la funcţia de procuror în procuratura militară Chişinău prin cerere 
suplimentară şi a solicitat examinarea formularului de participare la concurs în lipsa sa.  

Conform art.38 alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură, absolvenţii 
Institutului Naţional al Justiţiei participă la concurs în baza actului de absolvire, fără a 
susţine examen de capacitate. 

Procedura selectării candidaţilor la funcţia de procuror în procuratură a fost 
iniţiată cu acordarea priorităţii de opţiune a absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei 
în ordinea descrescătoare a mediei generale obţinute la examenul de absolvire. 

Potrivit art.18 din Legea cu privire la Institutul Naţional al Justiţiei, absolvenţii 
Institutului sînt obligaţi să participe la concursul pentru suplinirea funcţiei de procuror, 
în modul prevăzut de Legea cu privire la Procuratură. Aceştia aleg, în ordinea 
descrescătoare a mediei generale obţinute la examenele de absolvire, posturile de 
procuror scoase la concurs.  

Conform atestatelor de absolvire a INJ, promoţia anului 2014, titularii 
nominalizaţi au obţinut următoarele medii  generale: Cernei Alexandru - 9,67, Ciochinî 
Grigore – 9,62, Daranuţa Iana – 9,58, Perevoznic Ruslan – 9,56, Diana Beşleaga – 9,53, 
Grigore Niculiţă– 9,50, Florea Rodica - 9,49, Guzic Alexandr – 9,48, Mihailenco Olga - 
9,47, Cornicî Rodica - 9,46, Vîhodeţ Inna - 9,39, Svistal Tatiana- 9,33, Decian Olga - 
9,33, Florean Vitalie - 9,28, Şevciuc Artur - 9,24, Boşcanean Vladislav- 9,22, Robu 
Cristina - 9,14, Gololobov Lidia - 9,12, Soltan Stanislav - 9,06 şi Camerzan Eduard - 
9,04. 
  Consiliul a iniţiat verificarea concurenţilor, în baza art.8 din Legea privind 
verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice. Urmare a controlului, n-au fost 
stabiliţi factori de risc şi restricţii, aceştia fiind compatibili pentru exercitarea funcţiei de 
procuror.   

Analizând dosarele candidaţilor, absolvenţi ai INJ, consiliul reţine că toţi  întrunesc 
condiţiile impuse de art.37 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură.   

Totodată, Consiliul Superior al Procurorilor constată că, potrivit Hotărîrii 
Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei nr.8/3 din 25.06.2012, pentru instruirea 
iniţială în perioada 1 octombrie 2012 – 31 martie 2014 la concurs au fost scoase  20 de 
locuri la funcţia de procuror şi 5 locuri suplimentar pentru candidaţii la funcţia de 
procuror din UTA Găgăuzia. 
        Astfel, pentru funcţia de procuror din UTA Găgăuzia au fost înmatriculaţi 
candidaţii Rodica Cornicî, Olga Decian, Cristina Robu şi Eduard Camerzan, care şi-au 
asumat angajamentul de a activa  în procuraturile UTA Găgăuzia după absolvirea INJ.  
        Din considerentele expuse, consiliul a înaintat candidaţilor Rodica Cornicî,  
Cristina Robu şi Eduard Camerzan propunerea de a-şi modifica opţiunile, cu dreptul de 
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a aplica la funcţiile vacante de procuror în procuraturile raioanelor Ceadîr-Lunga (2) şi 
Vulcăneşti (1).  
 Ulterior, în cadrul şedinţei, absolvenţii INJ  Robu Cristina şi Eduard Camerzan au 
solicitat prin cereri suplimentare admiterea la concursul pentru suplinirea funcţiilor 
vacante de procuror în procuratura raionului Ceadîr-Lunga. 
 Concurenta Rodica Cornicî a decis aplicarea la concursurile următoare anunţate 
de Consiliu. 
 Urmare a votului, în temeiul art.15 din Legea cu privire la verificarea titularilor şi 
a candidaţilor la funcţii publice, art.34, art.36 alin.(1), art.37 alin.(1), art.38 alin.(4), 
art.40 alin.(4), art.48 alin.(1), art.82 alin.(1) lit.c), art. 84 lit.f) din Legea cu privire la 
Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor - 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

 A lua act de avizele consultative  ale  organelor de verificare. 
A considera ca fiind compatibili titularii Cernei Alexandru, Ciochinî Grigore, 

Daranuţa Iana, Perevoznic Ruslan, Beşleaga Diana, Niculiţă Grigore, Florea Rodica, 
Guzic Alexandr, Mihailenco Olga, Cornicî Rodica, Vîhodeţ Inna, Svistal Tatiana, 
Decian Olga, Florean Vitalie, Şevciuc Artur, Boşcanean Vladislav, Robu Cristina, 
Gololobov Lidia, Soltan Vladislav, Camerzan Eduard pentru ocuparea funcţiei de 
procuror în procuratură. 

A admite cererile concurenţilor Cernei Alexandru, Ciochinî Grigore, Daranuţa 
Iana, Perevoznic Ruslan, Beşleaga Diana, Niculiţă Grigore, Florea Rodica, Guzic 
Alexandr, Mihailenco Olga, Vîhodeţ Inna, Svistal Tatiana, Decian Olga, Florean Vitalie, 
Şevciuc Artur, Boşcanean Vladislav,  Robu Cristina, Gololobov Lidia, Soltan Vladislav 
şi Camerzan Eduard, privind participarea la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante 
de procuror solicitate.   

A respinge cererea concurentei Cornicî Rodica de aplicare la funcţia vacantă de 
procuror în procuratura raionului Criuleni, ca fiind în contradicţie cu Hotărîrea 
Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei nr.8/3 din 25.06.2012 şi cu declaraţia 
semnată în calitate de audient al INJ. 

 A desemna în calitate de cîştigător al concursului şi a propune Procurorului 
General candidatura absolventului Institutului Naţional al Justiţiei Alexandru Cernei, 
pentru a fi numit în funcţia de procuror în Procuratura anticorupţie (Aparatul central), cu 
conferirea gradului de clasificare – jurist de rangul al III-lea. 

A desemna în calitate de cîştigători ai concursului şi a propune Procurorului 
General candidaturile absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei  Ruslan Perevoznic 
şi Diana Beşleaga pentru a fi numiţi în funcţiile de procuror în procuratura sectorului 
Buiucani, mun.Chişinău, cu conferirea gradului de clasificare – jurist de rangul al III-
lea. 

A desemna în calitate de cîştigători al concursului şi a propune Procurorului 
General candidaturile absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei Grigorii Ciochinî şi 
Vitalie Florean pentru a fi numiţi în funcţiile de procuror în procuratura raionului 
Ungheni, cu conferirea gradului de clasificare – jurist de rangul al III-lea. 
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A desemna în calitate de cîştigător al concursului şi a propune Procurorului 
General candidatura absolventei Institutului Naţional al Justiţiei Iana Daranuţa, pentru 
a fi numită în funcţia de procuror în procuratura militară Chişinău, cu stabilirea gradului 
militar special – locotenent de justiţie. 

A desemna în calitate de cîştigător al concursului şi a propune Procurorului 
General candidatura absolventei Institutului Naţional al Justiţiei Rodica Florea, pentru 
a fi numită în funcţia de procuror în procuratura raionului Sîngerei, cu conferirea 
gradului de clasificare – jurist de rangul al III-lea. 

A desemna în calitate de cîştigător al concursului şi a propune Procurorului 
General candidatura absolventului Institutului Naţional al Justiţiei Alexandr Guzic, 
pentru a fi numit în funcţia de procuror în procuratura raionului Călăraşi, cu conferirea 
gradului de clasificare – jurist de rangul al III-lea.  

A desemna în calitate de cîştigători ai concursului şi a propune Procurorului 
General candidaturile absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei  Olga Mihailenco şi 
Boşcanean Vladislav pentru a fi numiţi în funcţiile de procuror în procuratura raionului 
Criuleni, cu conferirea gradului de clasificare – jurist de rangul al III-lea. 

A desemna în calitate de cîştigător al concursului şi a propune Procurorului 
General candidatura absolventei Institutului Naţional al Justiţiei Inna Vîhodeţ, pentru a 
fi numită în funcţia de procuror în procuratura raionului Cahul, cu conferirea gradului de 
clasificare – jurist de rangul al III-lea. 

A desemna în calitate de cîştigător al concursului şi a propune Procurorului 
General candidatura absolventei Institutului Naţional al Justiţiei Tatiana Svistal, pentru 
a fi numită în funcţia de procuror în procuratura raionului Nisporeni, cu conferirea 
gradului de clasificare – jurist de rangul al III-lea. 

A desemna în calitate de cîştigător al concursului şi a propune Procurorului 
General candidatura absolventului Institutului Naţional al Justiţiei Artur Şevciuc, 
pentru a fi numit în funcţia de procuror în procuratura raionului Edineţ, cu conferirea 
gradului de clasificare – jurist de rangul al III-lea. 

A desemna în calitate de cîştigător al concursului şi a propune Procurorului 
General candidatura absolventei Institutului Naţional al Justiţiei Lidia Gololobov, 
pentru a fi numită în funcţia de procuror în procuratura raionului Căuşeni, cu conferirea 
gradului de clasificare – jurist de rangul al III-lea. 

A desemna în calitate de cîştigător al concursului şi a propune Procurorului 
General candidatura absolventei Institutului Naţional al Justiţiei Olga Decian, pentru a 
fi numită în funcţia de procuror în procuratura UTA Găgăuzia, cu conferirea gradului de 
clasificare – jurist de rangul al III-lea. 

A desemna în calitate de cîştigători ai concursului şi a propune Procurorului 
General candidaturile absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei Cristina Robu şi 
Eduard Camerzan, pentru a fi numiţi în funcţiile de procuror în procuratura raionului 
Ceadîr-Lunga, cu conferirea gradului de clasificare – jurist de rangul al III-lea.  

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

Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                  Mircea Roşioru 


