H O T Ă R Â R E A nr.12-202/16
cu privire la desemnarea cîștigătorului concursului
pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Sîngerei
28 iulie 2016

mun.Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la desemnarea câștigătorului concursului pentru
suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Sîngerei şi audiind informaţia dlui
Mircea Roșioru, Consiliul Superior al ProcurorilorC O N S T A T Ă:
Prin hotărârea nr.12-82/16 din 18.03.2016 Consiliul Superior al Procurorilor a
anunţat concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Sîngerei.
La concurs au aplicat, în condiţiile articolului 36 alin.(3) din Legea cu privire la
Procuratură, dl Pavel Guida, procuror, adjunct al procurorului r-lui Glodeni; dl Eugeniu
Tocarciuc, procuror în procuratura r-lui Telenești; dl Constantin Șușu, procuror, adjunct
interimar al procurorului r-lui Sîngerei; dl Ion Roșca, procuror, adjunct al procurorului rlui Rîșcani.
În cadrul ședinței, candidatul Pavel Guida a depus o cerere în scris privind
retragerea sa din concurs.
Consiliul constată că procurorul Constantin Șușu a participat anterior la concursuri
pentru ocuparea funcției de procuror conducător. Candidatul și-a exprimat intenția de a
candida la funcția de procuror al r-lui Sîngerei în temeiul evaluării anterioare (8,2 hotărârea Colegiului de calificare nr.832 din 12.01.2016) și a programului de dezvoltare
strategică anterior prezentat.
Conform pct.361 din Regulamentul cu privire la 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.
În conformitate cu hotărârea Colegiului de calificare nr.955 din 08.07.2016,
candidatul Ion Roșca a promovat examenul probelor de concurs cu media generală –
8,53, iar candidatul Eugeniu Tocarciuc a acumulat media - 7,88.
În rezultatul controlului efectuat în temeiul art.8 din Legea cu privire la verificarea
titularilor şi candidaţilor la funcţii publice, Consiliul a fost informat de către organul
abilitat că nu au fost stabilite date cu privire la nerespectarea legislaţiei sau factori de risc
în privinţa concurenţilor Ion Roșca și Eugeniu Tocarciuc în activitatea de procuror.
În același rînd, Consiliul menționează că compatibilitatea candidatului Constantin
Șușu cu funcția de procuror conducător a fost verificată și constatată prin hotărîrea nr.1275/16 din 18.03.2016.
Analizând dosarele candidaților la funcţia vacantă solicitată, viziunea acestora
asupra dezvoltării strategice a procuraturii raionului Sîngerei, avizele consultative ale
organului de verificare, inclusiv avizele Secției securitate internă, răspunsurile la

întrebările formulate, Consiliul a desemnat candidatura dlui Ion Roșca în calitate de
câştigător al concursului.
Conform art.82 alin.(2) 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 lua act de avizele consultative ale organului de verificare, eliberate în privinţa
candidaților Ion Roșca și Eugeniu Tocarciuc și a-i considera compatibili cu exercitarea
funcţiei de procuror conducător.
A propune Procurorului General - interimar numirea dlui Ion Roșca în funcţia de
procuror al raionului Sîngerei pentru un mandat de 5 ani.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Mircea Roşioru

