
          HOTĂRÂREA  nr.12-141/13 
cu privire la validarea hotărârilor 

 Colegiului de calificare nr.373-393 din 14.06.13    
04 iulie  2013                                                                             mun.Chişinău 
 
 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare 
nr.373-393 din 04.07.2013, audiind informaţia dlui Igor Serbinov, Consiliul Superior al 
Procurorilor  - 

C O N S T A T Ă: 
 

La 13-14 iunie 2013 s-a convocat Colegiul de calificare, fiind examinate  
chestiunile cu privire la acceptarea cererilor de autorecuzare a unor membri ai 
colegiului; cu privire la evaluarea candidaţilor la funcţiile vacante de procuror în 
procuraturile teritoriale, precum şi promovarea în funcţia de procuror conducător; cu 
privire la atestarea unor procurori. 

Consiliul Superior al Procurorilor a anunţat concurs pentru suplinirea funcţiilor 
vacante de procuror în procuratură, precum şi pentru promovarea în funcţia de procuror 
conducător. Materialele în privinţa candidaţilor admişi la concurs au fost trimise 
Colegiului de calificare pentru organizarea evaluării.  

Potrivit hotărârilor Colegiului de calificare nr.373-nr.374 din 14.06.2013 au fost 
acceptate cererile de autorecuzare ale membrilor colegiului Viorel Tureac şi Pavel 
Cebotari, în legătură cu participarea la concurs în calitate de concurenţi. 

Conform hotărârii colegiului nr.375 din 14.06.13 candidatul la funcţia vacantă 
de procuror, şef al secţiei judiciar penală din cadrul Procuraturii Generale, Vladimir 
Adam a promovat examenul de capacitate cu media 9,27. 

Procurorul Sergiu Jumbei, candidat la funcţia vacantă de adjunct al procurorului 
r-lui Orhei, a promovat examenul de capacitate cu media 9,08 (hotărârea Colegiului de 
calificare nr.376 din  14.06.2013).  

Dl Eduard Panea, care a aplicat la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de 
adjunct al procurorului r-lui Cantemir  a promovat examenul de capacitate cu media 
generală 8,96 (hotărârea colegiului nr.377 din 14.06.13).  

Candidaţii la funcţia vacantă de adjunct al procurorului UTA Găgăuzia, Eduard 
Velicov şi Natalia Andronic, potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.378 din 
14.06.2013, au promovat examenul cu media 8,91 şi, respectiv, 8,48.  

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.379 din 14.06.13 Valeriu Hudoba,  
candidatul la funcţia vacantă de şef secţie în procuratura UTA Găgăuzia, a  susţinut 
examenul de capacitate cu media  – 8,55. 

Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.380 din 14.06.2013, Vitalie Ciudin, 
titular la funcţia vacantă de adjunct al procurorului Anticorupţie, şef al Serviciului Sud, 
a promovat examenul de capacitate cu media 9,16. 

Pentru funcţia vacantă de adjunct al procurorului Anticorupţie, şef al Serviciului 
Nord a optat procurorul Serghei Gavajuc, care a acumulat media generală 9,19 
(hotărârea Colegiului de calificare nr.381 din  14.06.2013). 

Candidatul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al r-lui Glodeni, Pavel 
Cebotari a promovat examenul de capacitate cu media 9,66 (hotărârea Colegiului de 
calificare nr.382 din  14.06.2013).  



Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.383 din 14.06.2013 candidatul la 
funcţia vacantă de procuror al mun.Bălţi, Viorel Tureac a promovat examenul de 
capacitate cu media 9,83. 

Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.384 din 14.06.2013 Ramona 
Moşneguţu, candidat la funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Şoldăneşti, 
a susţinut examenul de capacitate cu media 7,4. 

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.385 din 14.06.2013,  candidatul la 
funcţia vacantă de procuror în procuratura r-lui Ocniţa, Constantin Apostol nu a 
promovat examenul de capacitate, acumulând media generală 4,61. 

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.386 din 14.06.2013 candidatul la 
funcţia vacantă de procuror în procuratura r-lui Edineţ, Ion Gherman a susţinut 
examenul de capacitate cu media 7,72.     

Concurenţii Valeriu Noviţchi, Alexandru Ţapu şi Nicolai Ediniuc, care au aplicat 
la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura UTA Găgăuzia 
au promovat examenul de capacitate cu mediile 7,86; 7,28 şi respectiv 6,95 (hotărârea 
Colegiului de calificare nr.387 din  14.06.2013).  

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.388 din 14.06.2013 candidatul la 
funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Dubăsari, Dumitru Şişcanu, a  
promovat examenul de capacitate cu media  7,25. 

Dl Vasile Ciobanu a aplicat la funcţia vacantă de procuror în procuratura 
raionului Nisporeni şi, potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.389 din  14.06.2013,  
a promovat examenul de capacitate cu media  5,4. 

Concurenţii Valentina Grigoraş şi Mihail Iuzu, care au aplicat la concurs pentru 
ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura r-lui Leova, au promovat 
examenul de capacitate cu mediile 7,85 şi respectiv 7,2 (hotărârea Colegiului de 
calificare nr.390 din  14.06.2013).  

Dl Constantin Solomon, care a optat pentru ocuparea funcţiei vacante de 
procuror în procuratura r-lui Ungheni, a promovat examenul de capacitate cu media 7,1. 

Tot la şedinţa colegiului din 13-14 iunie 2013 au fost atestaţi procurorii Ianoş 
Tulbure şi Rodica Fialcovschi ( hotărârile nr.392 şi nr.393). 

Hotărârile Colegiului de calificare nr.373-393 din 14.06.2013 n-au fost 
contestate, procedura de susţinere a examenului de capacitate, atestare 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,   

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 A valida hotărârile Colegiului de calificare nr.373-393 din 14.06.2013 privind 
acceptarea cererilor de autorecuzare; cu privire la rezultatele evaluărilor probelor scrisă 
şi orală ale participanţilor la concursurile pentru suplinirea funcţiilor vacante de 
procuror, precum şi atestarea procurorilor. 

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


