
HOTĂRÂREA nr.12-143/13 
cu privire la  rezultatele concursului  pentru ocuparea funcţiei vacante de 

  adjunct al procurorului Anticorupţie, şef al Serviciului Sud 
 

04 iulie 2013                                                                                                              mun. Chişinău 
 

Examinând rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror, adjunct 
al procurorului Anticorupţie, şef al Serviciului Sud, audiind informaţia dlui Iurie Garaba, 
Consiliul Superior al Procurorilor - 

                        
C O N S T A T Ă: 

 
Prin hotărârea nr.12-78/13 din 19.03.13 Consiliul Superior al Procurorilor a anunţat 

concurs pentru promovarea în funcţia de  procuror, adjunct al procurorului Anticorupţie, şef al 
Serviciului Sud.   

Pentru ocuparea funcţiei vacante au aplicat procurorii Vitalie Ciudin şi Mihail Tomiţa. 
Ambii concurenţi îndeplinesc condițiile art.36 alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură pentru 
a putea candida la funcţia vacantă solicitată. 

Astfel, urmare a evaluării, candidatul Mihail Tomiţa a acumulat media generală 8.91, iar 
concurentul Vitalie Ciudin – 9.16. 

Conform art.8 din Legea privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice, 
consiliul a iniţiat verificarea titularilor  Mihail Tomiţa şi Vitalie Ciudin, aceştea fiind consideraţi 
compatibili cu funcţia de procuror.  
 Urmare a votului deschis al membrilor consiliului, nici unul dintre concurenți nu a 
acumulat numărul de voturi necesar pentru a putea fi desemnat câștigător. Potrivit art.91 alin. (3) 
din Legea cu privire la Procuratură, pct.4.1 din Regulamentul Consiliului Superior al 
Procurorilor hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor consiliului (7 voturi).  

Conform art.82 alin.(1) lit.e), art.84 lit.(f) din Legea cu privire la Procuratură,   
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

A respinge candidaturile concurenţilor Mihail Tomiţa şi Vitalie Ciudin care au aplicat la 
concursul pentru ocuparea funcției vacante de adjunct al procurorului Anticorupţie, şef al 
Serviciului Sud  pe motiv că n-au întrunit numărul de voturi conform art.91 alin.(3) din Legea cu 
privire la Procuratură. 

A considera nule rezultatele concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror,  
adjunct al procurorului Anticorupţie, şef al Serviciului Sud. 

A anunţa concurs pentru promovarea în funcţia de adjunct al procurorului Anticorupţie, 
şef al Serviciului Sud. 

Cererile de participare la concurs se depun la secretariatul Consiliului Superior al 
Procurorilor până la data de 12.08.13. 

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

 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                       Iurie Garaba  
 


