
 
HOTĂRÂREA nr.12-149/13 

cu privire la  desemnarea câştigătorilor concursului  pentru ocuparea funcţiilor 
vacante de procuror în procuratura raionului Nisporeni 

 
04.07.2013                                                                                  mun. Chişinău 
 
          Examinând   rezultatul  concursului,   anunţat   pentru   ocuparea   funcţiilor   vacante   
de procuror în procuratura raionului Nisporeni, audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul 
Superior al Procurorilor - 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârea nr.12-78/13 din 19.03.2013 Consiliul Superior al Procurorilor a  anunţat 
concurs pentru suplinirea a două funcţii vacante de procuror în procuratura raionului 
Nisporeni. 

Pe parcurs, la concurs au aplicat ex-procurorul Stela Vladicescu, ofiţerul de urmărire 
penală, Olesea Rusu şi Vasile Ciobanu, pensionar MAI, ale căror cereri au fost admise în 
condițiile art.37 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură. 

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.362 din 08.02.2013 titulara Stela 
Vladicescu a promovat examenul de capacitate cu media 7,3. 

Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.251 din 18.05.2012 dna Olesea Rusu  a 
acumulat media 7,11, iar dl Vasile Ciobanu a susţinut repetat examenul de calificare, obţinînd 
nota 5,4 ( hotărârea Colegiului de calificare nr. 389 din 14.06.2013). 

 Anterior, concurenții Olesea Rusu,  Stela Vladicescu şi Vasile Ciobanu au fost verificați 
conform procedurii stabilite de Legea privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii 
publice nr.271 din 18.12.2008, iar consiliul a constatat compatibilitatea candidaților cu funcția 
de procuror. 

Analizând dosarele titularilor, Consiliul Superior al Procurorilor a acceptat, cu 
majoritatea voturilor, candidaturile dlor Stela Vladicescu şi Olesea Rusu pentru numirea în 
funcţiile de procuror în procuratura raionului Nisporeni. 

În temeiul celor menţionate, conform art.15 din Legea cu privire la verificarea 
titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, art.34, art.36 alin.(1), art.37 alin.(2), art.38, art.39, 
art.82 alin.(1) lit.c), art. 84 lit. f) din Legea cu privire la Procuratură,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
  
A propune Procurorului General  numirea doamnelor Stela Vladicescu şi Olesea Rusu 

în funcţiile vacante de procuror în procuratura raionului Nisporeni. 
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 

 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                          Iurie Garaba 
 


