
HOTĂRÂREA  nr.12-135/15 
cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.701-703 din 08.05.2015  

privind rezultatele evaluărilor participanţilor la concursurile pentru suplinirea funcţiilor 
vacante de procuror conducător 

17 iunie 2015                                                                                                  mun.Chişinău 
 
 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare   
nr.701-703 din 08.05.2015 privind rezultatele evaluărilor participanţilor la concursurile pentru 
suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător, audiind informaţia dlui Viorel Tureac, 
Consiliul Superior al Procurorilor  - 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-52/13 din 12.03.2015, a fost 
anunţat concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror al raioanelor Criuleni, Călăraşi 
şi procuror, adjunct al procurorului raionului Donduşeni. 

În temeiul hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-111/15 din 23.04.2015, 
materialele în privinţa candidaţilor admişi la concurs au fost remise Colegiului de calificare 
pentru organizarea evaluării.  

În zilele de 7 şi 8 mai 2015 Colegiul de calificare a organizat desfăşurarea probelor 
scrisă şi verbală ale concursului. 

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.701 din 08.05.2015, dl Lilian Corpaci, 
candidat la funcţia vacantă de procuror al raionului Criuleni,  a  promovat examenul de concurs, 
acumulând media 8,85, domnii Alexandru Machidon şi Pavel Guţan nu au promovat examenul.  

În rezultatul examenului de concurs pentru ocuparea funcţiei de procuror al raionului 
Călăraşi, conform hotărârii Colegiului de calificare  nr.702 din 08.05.2015, dl Ion Caracuian a 
acumulat media 9,00, dl.Petru Tofan - 8,60, iar dl.Oleg Gavriliță - 8,00. 

Candidatul la funcţia vacantă de procuror, adjunct al procurorului raionului Donduşeni 
Nicolae Solomei, conform hotărârii Colegiului de calificare nr.703 din 08.05.2015, a  acumulat 
media – 7,7, iar contracandidatul Aurel Grigoriev nu a promovat examenul. 

Potrivit prevederilor pct.18 al Regulamentului privind modul de promovare în serviciu a 
procurorilor, aprobat prin hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-3d-103/10 din 13 
aprilie 2010 (cu completările şi modificările ulterioare), candidaţii care au obţinut la proba scrisă 
nota finală mai jos de 7, sînt excluşi din concurs. 

Consiliul constată că hotărârile Colegiului de calificare nr.701-703 din 08.05.2015 nu au 
fost contestate, procedura de susţinere a examenelor de concurs a fost respectată, rezultatele 
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 hotărârile Colegiului de calificare nr.701-703 din 08.05.2015 privind 
rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participanţilor la concursul pentru suplinirea 
funcţiilor vacante de procuror conducător.  

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


