
HOTĂRÂREA nr.12- 109/16 
cu privire la validarea hotărîrilor Colegiului de calificare nr.851-863 din 31.03-

01.04.16  privind rezultatele examenului de capacitate organizat pentru  
suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratură şi cu privire la cererile de 

autorecuzare a unor membri ai Colegiului de calificare 
 
22 aprilie 2016                                                                                mun.Chişinău 
 
 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare   
nr.851-863 din 31.03-01.04.16 privind rezultatele examenului de capacitate, organizat 
pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratură şi cu privire la cererile de 
autorecuzare a unor membri ai Colegiului de calificare, audiind informaţia dlui Ghenadie 
Fortuna, Consiliul Superior al Procurorilor -   
 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârea  nr. 12-40/16   din 11.02.2016 Consiliul Superior al Procurorilor a  
anunţat concurs pentru suplinirea mai multor funcţii vacante de procuror în procuratură.  

În temeiul hotărârilor Consiliului Superior al Procurorilor 12-65/16 din 
18.03.2016, materialele în privinţa candidaţilor admişi la concurs au fost remise 
Colegiului de calificare pentru organizarea evaluării.  

În zilele de 31 martie şi 1 aprilie 2016 Colegiul de calificare a organizat 
desfăşurarea probelor scrisă şi verbală ale examenului de capacitate. 

 Consiliul reţine că, potrivit art.18 alin.2 al Regulamentului privind organizarea, 
desfăşurarea şi evaluarea examenului de capacitate, aprobat  prin Hotărîrea Consiliului 
Superior al Procurorilor nr.12-61/14 din 03 aprilie 2014, candidaţii care au obţinut la 
proba scrisă nota finală mai jos de 6, sînt excluşi din concurs.   

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.851 din 01.04.2016, candidaţii la   
funcţia vacantă de procuror în procuratura sect.Rîşcani, mun.Chişinău au promovat 
examenul, acumulând mediile: Stela Barbă-8,10, Radu Stoian – 7,35, Ion Crudu – 8,30.  

Dna Nina Garaba, candidat  la una din funcţiile vacante de procuror în procuratura 
raionului Cantemir, a susținut proba scrisă  pe nota 5,4, nepromovând examenul de 
capacitate (hotărârea Colegiului de calificare  nr.852 din 01.04.2016 ).     

Dl Sergiu Costandachi, unicul candidat la funcţia vacantă de procuror în 
procuratura raionuli Cahul, potrivit hotărîrii  nr.853 din 01.04.2016, a promovat 
examenul cu media – 7,15 

Dl Vitalie Biţa  a aplicat la funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului 
Criuleni şi, conform hotărârii Colegiului de calificare nr.854 din 01.04.2016, a promovat 
examenul cu media 6,8.  

Dna Aurelia Tamazlîcari, candidat la funcţia vacantă de procuror în procuratura 
raionului Drochia, a susținut proba scrisă  pe nota 5,7, nepromovând examenul de 
capacitate (hotărârea Colegiului de calificare  nr.855 din 01.04.2016 ).     



Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.856 din 01.04.2016, dl Viorel Burlacu, 
candidat la funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Nisporeni, a  susţinut 
examenul de capacitate cu media 4,7, nefiind admis la proba verbală. 

Funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Ocniţa, a fost solicitată de  
Marcel Cerevatîi, care a promovat examenul cu nota 7,35 (hotărârea Colegiului de 
calificare  nr.857 din 01.04.2016).   

Candidaţii la funcţia vacantă de  procuror în procuratura raionului Străşeni, Vadim 
Mîţu şi Rodica Bostănică, potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.858 din 
01.04.2016, au obţinut la proba orală notele 5,1 şi 5,0  şi au fost excluşi din concurs.  

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.859 din 01.04.2016, candidaţii la   
funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Soroca au promovat examenul, 
acumulând mediile: Sergiu Bodiu-8,15, Natalia Ciumac – 6,55.  

Dl Lilian Gonţa a aplicat la funcţia vacantă provizorie de procuror în procuratura 
mun.Bălţi şi, potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.860 din 01.04.2016, a 
promovat examenul de capacitate cu media 7,50. 

Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.861 din 01.04.2016, dl Alexandru 
Bîtcă, candidat la funcţia vacantă provizorie de procuror în procuratura sect.Botanica, 
mun.Chişinău, a  susţinut examenul de capacitate cu media 5,8, nefiind admis la proba 
verbală. 

Conform hotărârilor Colegiului de calificare nr.862 şi 863 din 01.04.2016 
Colegiul de calificare a admis cererile de autorecuzare a dlor Alexandru Raţa şi Viorel 
Morari  în cadrul evaluărilor probelor scrisă şi orală din 11 şi 12 aprilie 2016. 

Consiliul constată că hotărârile Colegiului de calificare nr.851-863 din      
01.04.2016 n-au fost contestate, procedura de susţinere a examenelor de capacitate a fost 
respectată, acestea 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 hotărîrile Colegiului de calificare nr.851-863 din 01.04.2016 privind 
rezultatele examenului de capacitate organizat pentru suplinirea funcţiilor vacante de 
procuror în procuratură şi cu privire la cererile de autorecuzare ale unor membri ai 
Colegiului de calificare.  

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


