
HOTĂRÂREA  nr.2-3d-321/10
cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare din 08.09.2010 și 18.09.2010
privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă și orală ale participanților la concursul

pentru suplinirea funcțiilor vacante

21 septembrie 2010                                                   mun.Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare din
08.09.2010 și 18.09.2010, cu privire la rezultatele evaluărilor probelor scrisă și orală ale
participanților la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante, audiind informaţia dlui Iurie
Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor -

C O N S T A T Ă:

Prin hotărîrile Consiliului Superior al Procurorilor nr.2-3d-175/10, nr.2-3d-176/10,
nr. 2-3d-178/10 din 25.05.2010, nr.2-3d-190/10, nr.2-3d-198/10, nr.2-3d-199/10 din
01.06.2010 a fost anunțat concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror al
raioanelor Ocnița, Soroca, Ialoveni; procurori conducători și de execuție în procuraturile de
nivelul curților de apel; procuror șef și procuror șef-adjunct în subdiviziunile Procuraturii
Generale; procuror pentru misiuni speciale.

Ulterior, materialele în privința tuturor concurenților au fost remise Colegiului de
calificare pentru organizarea evaluării în legătură cu depunerea cererilor pentru ocuparea
funcțiilor vacante solicitate.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.39 din 08.09.2010, candidatul
Alexandru Nichita  a fost atestat pentru înaintarea propunerii de numire la funcția de
procuror, șef al secției investigații financiar-economice, iar în temeiul hotărîrii Colegiului
de calificare nr.40 din 08.09.2010, concurentul Gh.Pîrlii a fost atestat pentru înaintarea
propunerii de numire în funcție de șef-adjunct al aceleiași secții.

Potrivit hotărîrii Colegiului de calificare nr.41 din 08.09.2010, candidatul Iurie
Perevoznic  a fost atestat pentru înaintarea propunerii de numire la funcția de procuror, șef
al secției minori și drepturile omului, iar în temeiul hotărîrii Colegiului de calificare nr.42
din 08.09.2010, concurenta Mariana Gornea a fost atestată pentru înaintarea propunerii de
numire în funcție de șef-adjunct al aceleiași subdiviziuni.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.43 din 08.09.2010, candidatul Vitalie
Bordea  a fost atestat pentru înaintarea propunerii de numire la funcția de procuror, șef al
secției control al executării pedepselor și locurile de detenție.

Potrivit hotărîrii Colegiului de calificare nr.44 din 08.09.2010, candidații Ion Dediu
și Octavian Lazarev  au fost atestați pentru înaintarea propunerii de numire în funcția de
procuror, șef al secției investigații și infracțiuni  în Forțele Armate.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.45 din 08.09.2010, candidatul Sergiu
Vasiliu  a fost atestat pentru înaintarea propunerii de numire la funcția de procuror, șef-
adjunct al secției judiciar-penală.



Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.46 din 08.09.2010, candidatul Marcel
Dimitraș  a fost atestat pentru înaintarea propunerii de numire la funcția de procuror, șef  al
secției judiciar-civilă și contencios administrativ.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.47 din 08.09.2010, candidatul Dumitru
Graur a fost atestat pentru înaintarea propunerii de numire la funcția de procuror, șef  al
secției reprezentare a învinuirii în CSJ.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.48 din 08.09.2010, candidatul
Alexandru Cladco  a fost atestat pentru înaintarea propunerii de numire la funcția de
procuror, șef al secției analiză și implementări CEDO.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.49 din 08.09.2010, candidații Igor
Eșanu și  Igor Balmuș  au fost atestați pentru înaintarea propunerii de numire în funcția de
procuror al r-lui Ialoveni.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.50 din 08.09.2010, candidatul Mihail
Vinogradov  a fost atestat pentru înaintarea propunerii de numire la funcția de procuror al r-
lui Ocnița.

 Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.51 din 08.09.2010, candidații Artur
Lupașco și Vasile Gherasimenco  au fost atestați pentru înaintarea propunerii de numire în
funcția de procuror al procuraturii de nivelul Curții de Apel Chișinău.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.52 din 08.09.2010, candidații Natalia
Bobu, Gh.Eremciuc au fost atestați pentru înaintarea propunerii de numire în funcția de
procuror al procuraturii de nivelul Curții de Apel Bălți.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.53 din 08.09.2010, candidatul  Cătălin
Scutelnic  a fost atestat pentru înaintarea propunerii de numire în funcția de procuror al
procuraturii de nivelul Curții de Apel Bender.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.54 din 08.09.2010, candidatul Sergiu
Ciobanu  a fost atestat pentru înaintarea propunerii de numire la funcția de procuror, șef-
adjunct al procurorului procuraturii de nivelul Curții de apel Chișinău.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.55 din 08.09.2010, candidații Pavel
Guțan, Teodora Tăut, Svetlana Țutcanu, Gh.Golban  au fost atestați pentru înaintarea
propunerii de numire în funcția de procuror în procuratura de nivelul Curții de Apel
Chișinău.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.56 din 08.09.2010, candidații Valentina
Costaș și Nicolae Stroncea  au fost atestați pentru înaintarea propunerii de numire în funcția
de procuror în procuratura de nivelul Curții de Apel Bălți.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.57 din 08.09.2010, candidatul Oleg
Popov  a fost atestat pentru înaintarea propunerii de numire în funcția de procuror în
procuratura de nivelul Curții de Apel Bender.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.59 din 18.09.2010, candidatul Iurii
Garaba  a fost atestat pentru înaintarea propunerii de numire în  funcția de procuror, șef al
Direcției investigații generale.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.60 din 18.09.2010, candidatul Mircea
Roșioru a fost atestat pentru înaintarea propunerii de numire în  funcția de procuror, șef al
Direcției judiciare.



Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.61 din 18.09.2010, candidații Igor
Grosu și Serghei Cebotari  au fost atestați pentru înaintarea propunerii de numire în funcția
de procuror al r-lui Soroca.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.62 din 18.09.2010, candidatul Nicolae
Chitoroagă  a fost atestat pentru înaintarea propunerii de numire în  funcția de procuror, șef
al Direcției exercitare și conducere a urmăririi penale.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.63 din 18.09.2010, candidații Ruslan
Popov și Eduard Harunjen  au fost atestați pentru înaintarea propunerii de numire în  funcția
de procuror, șef al Direcției control al urmăririi penale și asistență metodică.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.64 din 18.09.2010, candidații Vitalie
Ciudin și Leonid Turculeț  au fost atestați pentru înaintarea propunerii de numire în funcția
de procuror al procuraturii de nivelul Curții de Apel Cahul.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.65 din 18.09.2010, candidatul Eduard
Bulat  a fost atestat pentru înaintarea propunerii de numire la funcția de procuror, șef al
secției combaterea traficului de ființe umane.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.66 din 18.09.2010, candidatul Adrian
Mircos  a fost atestat pentru înaintarea propunerii de numire la funcția de procuror, șef al
secției control al urmăririi penale.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.67 din 18.09.2010, candidatul Igor Popa
a fost atestat pentru înaintarea propunerii de numire la funcția de procuror pentru misiuni
speciale.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.68 din 18.09.2010, candidații Ion
Caracuian și Alexandru Bernaz  au fost atestați pentru înaintarea propunerii de numire în
funcția de procuror șef al secției combatere tortură.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.69 din 18.09.2010, candidatul Viorel
Morari  a fost atestat pentru înaintarea propunerii de numire la funcția de procuror, șef al
secției conducere a urmăririi penale în subdiviziunile centrale ale MAI și SV.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.70 din 18.09.2010, candidatul
Veaceslav Soltan  a fost atestat pentru înaintarea propunerii de numire la funcția de
procuror, șef al secției tehnologii informaționale și investigații ale infracțiunilor în domeniul
informaticii.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.71 din 18.09.2010, candidatul Corneliu
Bratunov a fost atestat pentru înaintarea propunerii de numire la funcția de procuror, șef al
secției exercitare a urmăririi penale pe cauze excepționale, iar conform hotărîrii nr.72 din
18.09.2010, concurentul Vladimir Moșneaga a fost atestat pentru înaintarea propunerii de
numire la funcția de procuror, șef adjunct al aceleiași subdiviziuni.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.73 din 18.09.2010, candidații Vitalie
Sibov și Vladislav Căruceru  au fost atestați pentru înaintarea propunerii de numire în
funcția de procuror, șef-adjunct al secției conducere a urmăririi penale în organele centrale
ale MAI și SV.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.74 din 18.09.2010, candidatul Anatolie
Pîrnău  a fost atestat pentru înaintarea propunerii de numire la funcția de procuror, șef al
secției asistență juridică internațională și integrare europeană, iar în temeiul hotărîrii
Colegiului de calificare nr.75 din 18.09.2010, concurenta Diana Rotundu a fost atestată
pentru înaintarea propunerii de numire în funcție de șef-adjunct al aceleiași subdiviziuni.



Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.76 din 18.09.2010, candidații Alexandr
Lozan, Ion Draguța, Vladimir Lupu  au fost atestați pentru înaintarea propunerii de numire
în funcția de procuror șef al secției control al activității operative de investigații și
asigurarea regimului secret.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.77 din 18.09.2010, concurentele
Cornelia Vicleanschi și Marina Zlotea  au fost atestate pentru înaintarea propunerii de
numire în funcția de procuror șef al secției secretariat și audiență.

Conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.78 din 18.09.2010, concurentele Ana
Carasec și Lidia Crăciun  au fost atestate pentru înaintarea propunerii de numire în funcția
de procuror șef-adjunct al secției secretariat și audiență.

La 05.08.2010 concurentul Ion Gîrneț a depus cererea privind excluderea din concurs
pentru ocuparea funcției de adjunct al procurorului procuraturii de nivelul Curții de Apel
Chișinău, iar concurentul Viorel Ciobanu, candidat la funcția de procuror, șef-adjunct al
secției combaterea traficului de ființe umane, a solicitat amînarea susținerii probelor de
evaluare, deoarece a fost delegat  în deplasare de serviciu.

Totodată, nu s-au prezentat la probele de evaluare concurenții Lidia Arseni - candidat
la funcția de  șef al Direcției judiciare; Mircea Rotari, Aliona Prohorenco, candidați la
funcția de procuror în procuratura de nivelul Curții de Apel Bălți. Careva cerere privind
amînarea susținerii probelor de evaluare concurenții menționați nu au înaintat.

Hotărîrile Colegiului de calificare din 08.09.2010 și 18.09.2010 nu au fost contestate
de către solicitanții la funcțiile vacante, procedura de susținere a examenului de capacitate a
fost respectată, acestea urmând să fie validate.

Examinînd materialele prezentate, Consiliul Superior al Procurorilor în temeiul art.82
alin.(2) lit.d) art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură, -

H O T Ă R Ă Ş T E:

 A valida hotărârile Colegiului de calificare din 08.09.2010 și 18.09.2010 privind
promovarea examenului de capacitate de către concurenții  Iurie Garaba, Alexandru Nichita,
Ghenadie Pîrlii, Mariana Gornea, Iurie Perevoznic, Vitalie Bordea, Octavian Lazarev, Igor
Eșanu, Igor Balmuș, Mihail Vinogradov, Artur Lupașco, Vasile Gherasimenco, Sergiu
Ciobanu, Gheorghe Golban, Svetlana Țurcanu, Pavel Guțan, Teodora Tăut, Natalia Bobu,
Ghenadie Eremciuc, Valentina Costaș, Nicolae Stroncea, Leonid Turculeț, Cătălin
Scutelnic, Oleg Popov, Nicolae Chitoroagă, Corneliu Bratunov, Vladimir Moșneaga, Viorel
Morari, Vitalie Sibov, Vladislav Căruceru, Ruslan Popov, Eduard Harunjen, Adrian Mircos,
Eduard Bulat, Vitalie Ciudin, Ion Caracuian, Alexandru Bernaz, Veaceslav Soltan,
Alexandr Lozan, Ion Draguța, Vladimir Lupu, Anatolie Pîrnău, Diana Rotundu, Igor Popa,
Cornelia Vicleanschi, Marina Zlotea, Ana Carasec, Lidia Crăciun.

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

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor                           Iurie Garaba


