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HOTĂRÂREA nr.12-145/15 

cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.709-721 din 29.05.2015 
privind rezultatele atestării unor procurori 

 
17 iunie 2015                                                                                                      mun.Chişinău 
 
            Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare  nr.709-
721 din 29.05.2015 şi, audiind informaţia dlui Ruslan Popov, Consiliul Superior al Procurorilor, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La 29 mai 2015 Colegiul de calificare a iniţiat procedura de atestare ordinară şi, după caz, 
repetată a unor procurori, în temeiul cu art.42, 101, 110 – 112 din Legea cu privire la 
Procuratură, dispoziţiile Regulamentului privind atestarea procurorilor, aprobat prin Hotărârile 
Consiliului Superior al Procurorilor nr.2-3d-19/11 din 01.02.2011 (cu modificările ulterioare) şi 
conform Programului de atestare a procurorilor pentru semestrul I al anului curent, aprobat prin 
hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-3/15 din 22.01.2015. 
             Conform agendei Colegiului de calificare, urmau a fi supuşi procedurii de atestare 
următorii procurori: 
 
Nr. Numele şi prenumele 

procurorului supus 
atestării 

Funcţia deţinută Nr. Hotărîrii 
CC din 

29.05.2015 

Decizia Colegiului de 
calificare 

1 Balmuş Igor Procuror în Secţia control 
al executării pedepselor 
şi locurilor de detenţie,  

709 Neatestat   
Termen -  3 luni   

 
2 Baciu Oleg Procuror în procuratura  

mun.Chişinău 
710 

(repetat) 
Atestat    

 
3 Vdovîi Aliona Procuror în procuratura 

sect. Centru 
711 Atestată   

 
4 Oala Oleg Procuror în procuratura 

sect.Rîşcani 
_____ 

(repetat) 
Atestare amînată - 
concediu medical 

   5 Bugăescu Liliana Procuror în procuratura 
sect.Rîşcani 

712 Neatestată   
Termen -  3 luni   

   6 Laşcu Aliona Procuror în procuratura  
sect. Rîşcani  

--------- Numită 10.07.2013 
Transferată  pentru 

semestrul II 
7 Popa Constantin Procuror în procuratura 

Anticorupție 
713 

(repetat) 
Atestat  

 
8 Zaharia Lucreţia Procuror în Secţia control 

al u/p, PG 
714 

(repetat) 
Atestată  

9 Ianac Dmitri Adjunct al procurorului 
or. Ceadîr-Lunga 

-------  Cîştigător concurs 
Hot.CSP 12-313/13, 

12.12.13 
10 Cernenchi Oleg Adjunct al procurorului 

raionului Leova 
715 Atestat   
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11 Monastîrschi Stanislav Procuror în procuratura 
mun. Bălţi 

------- Transferat  pentru 
semestrul II 

12 Tocaiuc Ghenadie Procuror în procuratura 
mun. Bălţi 

------- Atestat la 15.11.2011 
Transferat  p/u 2016  

13 Cernomorcenco 
Diana 

Procuror în procuratura 
raionului Ştefan- Vodă 

716 Atestată, recomandare 
de conferire a gradului 

ordinar - Jurist II 
14 Noviţchi Valeriu Procuror în procuratura r-

lui Basarabeasca 
------ Numit 24.07.2013 

Transferat  pentru 
semestrul II 

15 Morgun Alexandru Procuror în procuratura 
raionului Orhei 

------- Numit 11.10.2013 
Transferat  pentru 

semestrul II 
16 Moşneguţu Ramona Procuror în procuratura r-

lui Şoldăneşti 
717 Atestată, recomandare 

de conferire a gradului  
Ordinar - Jurist II 

17 Gaina Viorel Procuror în procuratura r-
lui Anenii Noi 

718 Atestat  

18 Gherasim Igor Procuror în procuratura 
raionului Rîşcani 

719 Neatestat   
Termen -  3 luni   

19 Gherb Vitalie Procuror în procuratura r-
lui Dubăsari 

---- Numit 18.12.2013 
Transferat  pentru 

semestrul II 
20 Illarion Andrei Procuror în procuratura 

mun. Bender 
---- Numit  18.12.2013 

Transferat  pentru 
semestrul II 

21 Lungu Vitalie Procuror în procuratura 
raionului Edineţ 

720  Atestat, recomandare 
de conferire a gradului  

ordinar- Jurist II  
22 Dadu Ion Procuror în Secţia 

combatere trafic de fiinţe 
umane 

        ----- Demisionat 
 

23 Bolocan Olga Procuror în procuratura 
mun.Chişinău 

721 
2014-neatestată, 
contest.admisă 

( Hot.CSP 
12-217/14, 
20.11.14) 

Neatestată   
  recomandare –

retrogradare funcţie 

 
Conform art.16 din Regulamentul cu privire la atestarea procurorilor, prima atestare se 

efectuează peste 2 ani după numirea în funcţia de procuror, iar ulterior, o dată la fiecare 5 ani 
după ultima atestare. În cazul participării la concursul de ocupare a unei funcţii vacante, 
curgerea termenului de 5 ani începe din momentul validării rezultatelor concursului. 

  Potrivit procesului-verbal al şedinţei Colegiului de calificare,  procedura de atestare a fost 
amînată în privinţa procurorilor Aliona Laşcu, Stanislav Monastrîschi, Ghenadie Tocaiuc, 
Valeriu Noviţchi, Alexandru Morgun, Vitalie Gherb, Andrei Illarion, în legătură cu 
neîmplinirea termenului de doi ani după numirea în funcţia de procuror sau, corespunzător, de 
cinci ani de la ultima atestare. 
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          În legătură cu desemnarea în calitate de cîştigător al concursului pentru suplinirea funcţiei 
de conducere  (hotărîrea CSP nr.12-313/13  din 12.12.13), atestarea procurorului, adjunctului 
procurorului r-lui Ceadîr-Lunga, Dmitri Ianac a fost amînată pentru anul 2018.  

 Procedura de atestare în privinţa lui Oleg Oală, procuror în procuratura sect.Rîşcani, 
mun.Chişinău, a fost amînată, în legătură cu aflarea acestuia în concediu medical.   

Atestarea procurorului Ion Dadu nu a avut loc, în legătură cu demisionarea acestuia din 
organele Procuraturii. 

 Consiliul constată că procurorii Oleg Baciu, Constantin Popa, Lucreţia Zaharia au 
fost supuşi procedurii de atestare repetat, după lichidarea neajunsurilor constatate în activitatea 
profesională. 
         Prin Hotărîrea 12-217/14 din 20.11.14 Consiliul Superior al Procurorilor a admis parţial 
contestaţia procurorului Olga Bolocan (căreia conform hotărîrii Colegiului de calificare nr.568 
din 24.10.2014, urmare a procedurii de atestare, i-a fost aplicat calificativul - „neatestată”)  şi a 
dispus repetarea procedurii  de atestare a procurorului nominalizat în termen de 3 luni. Colegiul 
de calificare a recomandat Procurorului General să decidă asupra retrogradării in  funcţie a 
procurorului nominalizat, în legătură cu necorespunderea funcţiei deţinute.   

În conformitate cu art.110 din Legea cu privire la Procuratură şi pct.2  al  Regulamentului 
cu privire la atestarea procurorilor, atestarea are ca scop verificarea responsabilităţii procurorilor 
şi evaluarea corespunderii acestora criteriilor de competenţă profesională şi de performanţă, de 
corespundere a funcţiei ocupate, verificarea factorilor de risc, stimularea perfecţionării 
profesionale în exercitarea obligaţiilor de serviciu.   

Urmare a procedurii de atestare, prin hotărîrile nr.710,711,713-715, 718 din 29.05.2015 
Colegiul de calificare a aplicat calificativul „atestat” în privinţa procurorilor Oleg Baciu, 
Aliona Vdovîi, Constantin Popa, Lucreţia Zaharia, Oleg Cernenchi, Viorel Gaina.  

Prin hotărîrile nr. 716, 717, 720 procurorii Diana Cernomorcenco, Ramona Moşneguţu, 
Vitalie Lungu au obţinut calificativul „atestat”, cu recomandarea de conferire a următorului 
grad de clasificare.   

Conform hotărîrilor Colegiului de calificare nr. 709, 712, 719 procurorii Igor Balmuş, 
Liliana Bugăescu şi Igor Gherasim au obţinut  calificativul „neatestat”, cu recomandarea de 
repetare a procedurii de atestare în termen de 3 luni, după lichidarea neajunsurilor constatate în 
activitatea profesională. 

Urmare a procedurii de atestare, constatînd necorespunderea procurorului criteriilor de 
competenţă profesională şi de performanţă, Colegiul de calificare, prin hotărîrea nr. 721 din 
29.05.15, a aplicat în privinţa procurorului Olga Bolocan calificativul - „neatestată” şi a 
recomandat retrogradarea d-ei din funcţia deţinută.   

Consiliul reţine că la data de 10.06.2015, la solicitarea procurorului Olga Bolocan, i-au 
fost înmînate copiile de pe hotărîrea redactată integral a Colegiului de calificare nr.721 din 
29.05.15 şi extrasul din procesul-verbal al şedinţei din 29.05.2015, pentru o eventuală 
contestare.    

În acelaşi rînd, Consiliul reţine că hotărârile Colegiului de calificare nr.709-720 din 
29.05.2015 nu au fost contestate, procedura de atestare fiind respectată. 

 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 : 
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1. A valida hotărârile Colegiului de calificare nr.709-720 din 29.05.2015 privind 
rezultatele atestării ordinare a procurorilor  Igor Balmuş,  Oleg Baciu, Aliona Vdovîi, Liliana 
Bugăescu, Constantin Popa, Lucreţia Zaharia, Oleg Cernenchi, Diana Cernomorcenco, Ramona 
Moşneguţu, Viorel Gaina, Igor Gherasim şi Vitalie Lungu. 

2. A amîna examinarea chestiunii cu privire la validarea hotărârii Colegiului de calificare  
nr. 721 din 29.05.2015  privind rezultatele atestării repetate a procurorului Olga Bolocan, după 
expirarea termenului de contestare. 

3. A propune Procurorului General să examineze chestiunea cu privire la conferirea 
următoarelor grade de clasificare procurorilor: 

- Diana Cernomorcenco, Ramona Moşneguţu şi Vitalie Lungu - Jurist de rangul al II-lea; 
  

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


