
H O T Ă R Â R E A nr.12-40/14 
cu privire la admiterea cererilor de participare  la concurs 

 pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror   
 

20 martie 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.12-23/14 din 06.02.2014 Consiliul Superior al Procurorilor a  

anunţat concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de: procuror în Secţia investigaţii 
financiar-economice din cadrul Direcţiei investigaţii generale a Procuraturii Generale; 
adjunct al procurorului Procuraturii anticorupţie, şef al Serviciului Sud; procuror al 
raioanelor Teleneşti şi Rezina; procuror în procuraturile UTA Găgăuzia (2); raioanelor  
Basarabeasca (1), Căuşeni (1), Cantemir (2), Ceadîr-Lunga (1), Donduşeni (1), Drochia 
(1), Edineţ (1), Făleşti (1), Glodeni (1), Leova (1), Rezina (1), Soroca (1), Sîngerei (1), 
Străşeni (1), Ştefan-Vodă (1), Taraclia (2), Ungheni (2), Şoldăneşti (1), Nisporeni (1) şi 
mun.Bălţi (1). 

Pentru promovarea în funcţia de procuror al Secţiei investigaţii financiar-economice 
a  aplicat dl Iancu Zaporojan, procuror în procuratura raionului Drochia.  

Pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului Procuraturii anticorupţie, 
şef al Serviciului Sud a optat dl Vitalie Ciudin, procuror care exercită interimatul acestei 
funcţii. 

Funcţia vacantă de procuror al r-lui Teleneşti a fost solicitată de dl Vasile Stăvilă - 
procurorul interimar al r-lui Teleneşti, dl Nicolae Burduja - adjunct al procurorului 
aceluiaşi raion, dl Oleg Gîrbu - procuror în Secţia control al urmăririi penale, dl Vasile 
Ciubotaru - procuror în Secţia combatere tortură, dl Eugen Tocarciuc – procuror în 
procuratura raionului Teleneşti. 

Pentru promovarea în funcţia de procuror al raionului Rezina a înaintat cerere dl 
Andrei Roşca, procuror-interimar al raionului Rezina. 

Candidaţii Serghei Tumbă, Lilia Sîrbu (absolvent INJ) şi Serghei Lefter au aplicat 
pentru ocuparea a două funcţii vacante de procuror în procuratura UTA Găgăuzia. 

Pentru ocuparea funcţiei de procuror în procuratura raionului Basarabeasca a aplicat 
titularul Victor Beşleagă. 

Ex-procurorul Moisei Lepădatu a solicitat a fi înscris la concursul pentru ocuparea 
funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Căuşeni. 

Concurenţii Ruslan Cazacu şi Lilian Lungu au aplicat la concursul pentru ocuparea   
funcţiilor vacante de procuror în procuratura raionului Cantemir. Ulterior, la data de 
17.03.2014 dl Ruslan Cazacu a solicitat prin cerere retragerea din concurs. 

Pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Ceadîr-Lunga 
a aplicat candidatul Valentin Cara, care la 19.03.2014 şi-a retras cererea de participare la 
concurs.  



Funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Donduşeni a fost solicitată de 
domnii Constantin Apostol şi Alexandru Gamco.  

Titularele Diana Turenco şi Carolina Bernaz au aplicat pentru ocuparea funcţiei 
vacante de procuror în procuratura  raionului Drochia. 

Ex-procurorul Veaseslav Vacari a solicitat înscrierea la concurs pentru ocuparea 
funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Edineţ. 

Pentru funcţia de procuror în procuratura raionului Făleşti au optat domnii Lilian 
Gonţa, Arcadie Gligor, Boris Balan şi Alexandru Găină. 

Dl Valerian Junghină s-a înscris în calitate de candidat la funcţia vacantă de 
procuror în procuratura raionului Glodeni.  

Concurentul Artur Bujniţă a aplicat la concursul  pentru ocuparea funcţiei vacante de 
procuror în procuratura raionului Leova.   

Funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Rezina a fost solicitată de 
doamna Ludmila Costandoi. 

Dnii Alexandru Cebanciuc şi Alexandru Coreţchi au aplicat la funcţia vacantă de 
procuror în procuratura raionului Soroca. 

Dna Tatiana Guţu este candidat la funcţia de procuror în procuratura raionului 
Sîngerei. 

Absolvenţii INJ, promoţia anului 2013, Vasile Plevan şi Natalia Ababii s-au înscris 
la concurs pentru ocuparea a două funcţii vacante de procuror în procuratura raionului 
Străşeni. 

Funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Ştefan-Vodă a fost solicitată de 
ex-procurorul Ion Timofeevici. 

Dl Victor Vornicov a aplicat pentru completarea funcţiei vacante de procuror în 
procuratura  raionului Taraclia. 

În calitate de candidaţi pentru ocuparea a două funcţii vacante de procuror în 
procuratura raionului Ungheni s-au înscris dl Vadim Bejan, absolvent al INJ, dl Ghenadie 
Basoc şi dna Silvia Prepeliţă. 

 Ex-procurorii Oleg Reaboi şi Mircea Rotari au solicitat înscrierea la concurs pentru 
ocuparea unei funcţii vacante de procuror în procuratura mun.Bălţi. 

 Pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuraturile raioanelor 
Şoldăneşti şi Nisporeni n-au fost depuse cereri. 

Concurenţii prezenţi la şedinţa consiliului au susţinut cererile înaintate.  
Analizând dosarele candidaţilor, consiliul reţine că, titularii Iancu Zaporojan, Vitalie 

Ciudin, Oleg Gîrbu, Vasile Stăvilă, Vasile Ciubotaru, Nicolae Burduja, Eugen Tocarciuc şi 
Andrei Roşca îndeplinesc condiţiile impuse de art.36 alin.(3) din Legea cu privire la 
Procuratură pentru a putea participa la concurs privind ocuparea postului de procuror 
conducător. Titularul Iancu Zaporojan întruneşte condiţiile legale pentru a participa la 
ocuparea unei funcţii vacante de procuror în subdiviziunea Procuraturii Generale. 

În acelaşi context, candidaţii Serghei Tumbă, Sergiu Lefter, Victor Beşleagă, Lilian 
Lungu, Alexandru Gamco, Diana Turenco, Carolina Bernaz, Veaceslav Vacari, Lilian 
Gonţa, Arcadie Gligor, Boris Balan, Alexandru Găină, Valerian Junghină, Artur Bujniţă, 
Ludmila Costandoi, Alexandru Cebanciuc, Alexandru Coreţchi, Tatiana Guţu, Ion 
Timofeevici, Victor Vornicov,  Ghenadie Basoc,  Oleg Reaboi,  Mircea Rotari  îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de art.37 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură pentru a putea 
candida la funcţia de procuror. 



 Concurenţii Lilia Sîrbu, Vasile Plevan, Natalia Ababii - absolvenţi ai INJ, promoţia 
anului 2013, participă la concurs în baza art.37 alin. (1) din Legea cu privire la Procuratură.   

Totodată, consiliul a stabilit că concurenta Silvia Prepeliţă nu întruneşte condiţiile 
art.37 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, motiv din care, cererea dumneaei 
urmează să fie respinsă, or, în ultimii 5 ani (compleţi), dna Prepeliţă nu 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 învăţămînt superior, de executor judecătoresc, de grefier”.  

Potrivit hotărârilor Colegiului de calificare nr.259 din 05.10.2012, nr.380 din 
14.06.2013, nr.165 din 29.04.2011, nr.257 din 05.10.2012, nr.363 din 08.02.2013 
concurenţii Iancu Zaporojan, Vitalie Ciudin, Mircea Rotari, Oleg Reaboi, Oleg Gîrbu şi 
Veaceslav Vacari, corespunzător, au promovat examenul de capacitate, în legătură cu 
participarea la alte concursuri privind ocuparea funcţiei de procuror conducător. 
Concurenţii au refuzat susţinerea repetată a examenului de capacitate. 

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.  

Absolvenţii  INJ participă la concurs în baza actului de absolvire fără a susţine 
examen de capacitate conform art. 38 alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură şi au fost 
verificaţi conform art.8 din Legea nr.271 din 28.12.2008.  
 Referitor la iniţierea procedurii de verificare a candidaţilor în baza art.8 din Legea 
nr.271 din 18.12.2008, consiliul reţine că titularii  Iancu Zaporojan, Vitalie Ciudin, Oleg 
Gîrbu, Vasile Stăvilă, Vasile Ciubotaru, Nicolae Burduja, Eugen Tocarciuc, Andrei Roşca, 
Lilia Sîrbu, Veaceslav Vacari, Vasile Plevan, Natalia Ababii, Oleg Reaboi şi Mircea Rotari  
au fost verificaţi şi declaraţi compatibili cu funcţia de procuror.  

 Referitor la concurenţii Moisei Lepădatu, Constantin Apostol şi Vadim Bejan,  
Consiliul a fost informat de către SIS că, urmare a verificărilor efectuate în ordinea stabilită 
de Legea cu privire la verificarea titularilor şi candidaţilor de funcţii publice, concurenţii 
menţionaţi prezintă riscuri pentru exercitarea funcţiei de procuror. 

Potrivit art.15 alin.(2) Legea nr.271 din 18.12.08, titularul, candidatul la funcţia 
publică se consideră compatibili cu interesele funcţiei publice dacă îndeplinesc cerinţele şi 
restricţiile stabilite de lege pentru funcţia publică şi dacă nu au fost descoperiţi factori de 
risc. Alin.(4) al aceluiaşi articol stabileşte: „în cazul unei decizii de incompatibilitate cu 
interesele funcţiei publice, candidatul nu poate ocupa funcţia publică respectivă”. Persoana 
în a cărei privinţă a fost emisă o decizie de incompatibilitate cu interesele funcţiei publice 
poate candida la o funcţie publică prevăzută la art.5 doar după înlăturarea împrejurărilor 
care au servit drept temei pentru emiterea unei astfel de decizii.  
 Candidaţii Serghei Tumbă, Sergiu Lefter, Victor Beşleagă, Lilian Lungu, Alexandru 
Gamco, Diana Turenco, Carolina Bernaz, Lilian Gonţa, Arcadie Gligor, Boris Balan, 
Alexandru Găină, Valerian Junghină, Artur Bujniţă Ludmila Costandoi, Alexandru 



Cebanciuc, Alexandru Coreţchi, Tatiana Guţu, Ion Timofeevici, Victor Vornicov,  
Ghenadie Basoc au prezentat acordul pentru a fi verificaţi conform 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: 

 
A admite cererile concurenţilor Iancu Zaporojan, Vitalie Ciudin, Oleg Gîrbu, Vasile 

Stăvilă, Vasile Ciubotaru, Nicolae Burduja, Eugen Tocarciuc, Andrei Roşca privind 
aplicarea la concurs pentru promovarea în funcţiile vacante de procuror conducător 
solicitate.  

A admite cererea concurentului Iancu Zaporojan, privind aplicarea la concurs pentru 
promovarea în funcţia de procuror în Secţia investigaţii financiar-economice.  

A admite cererile concurenţilor Lilia Sîrbu, Vasile Plevan, Natalia Ababii, Serghei 
Tumbă, Sergiu Lefter, Victor Beşleagă, Lilian Lungu, Alexandru Gamco, Diana Turenco, 
Carolina Bernaz,  Veaceslav Vacari, Lilian Gonţa, Arcadie Gligor, Boris Balan, Alexandru 
Găină, Valerian Junghină, Artur Bujniţă, Ludmila Costandoi, Alexandru Cebanciuc, 
Alexandru Coreţchi, Tatiana Guţu, Ion Timofeevici, Victor Vornicov, Ghenadie Basoc,  
Oleg Reaboi, Mircea Rotari privind participarea la concurs pentru ocuparea funcţiilor 
vacante de procuror solicitate.  

A respinge cererile candidaţilor Moisei Lepădatu, Constantin Apostol, Vadim Bejan,  
deoarece persistă riscuri care sunt incompatibile cu exercitarea funcţiei de demnitate 
publică. 

A respinge cererea concurentei Silvia Prepeliţă pe motiv că nu întruneşte condiţiile 
prevăzute de  art.37 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură.  

A remite Colegiului de calificare materialele în privinţa concurenţilor Vasile Stăvilă, 
Vasile Ciubotaru, Nicolae Burduja, Eugen Tocarciuc, Andrei Roşca, Serghei Tumbă, 
Sergiu Lefter, Victor Beşleagă, Lilian Lungu, Alexandru Gamco, Diana Turenco, Carolina 
Bernaz,  Lilian Gonţa, Arcadie Gligor, Boris Balan, Alexandru Găină, Valerian Junghină, 
Artur Bujniţă, Ludmila Costandoi, Alexandru Cebanciuc, Alexandru Coreţchi, Tatiana 
Guţu, Ion Timofeevici, Victor Vornicov,  Ghenadie Basoc pentru organizarea evaluării.  

A elibera de la susţinerea examenului de capacitate pe concurenţii Iancu Zaporojan, 
Vitalie Ciudin, Oleg Gîrbu, Veaceslav Vacari, Mircea Rotari, Oleg Reaboi, Lilia Sîrbu, 
Vasile Plevan, Natalia Ababii. 

A iniţia verificarea concurenţilor Serghei Tumbă, Sergiu Lefter, Victor Beşleagă, 
Lilian Lungu, Alexandru Gamco, Diana Turenco, Carolina Bernaz,  Lilian Gonţa, Arcadie 
Gligor, Boris Balan, Alexandru Găină, Valerian Junghină, Artur Bujniţă, Ludmila 
Costandoi, Alexandru Cebanciuc, Alexandru Coreţchi, Tatiana Guţu, Ion Timofeevici, 
Victor Vornicov,  Ghenadie Basoc în temeiul art.8 din Legea nr.271 din 18.12.2008. 

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


