
H O T Ă R Â R E A nr.12-3d-232/11 
cu privire la cererile de participare  la concurs pentru suplinirea  

funcţiilor vacante de procuror în procuratură 
4 octombrie  2011                                                                                             mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea 
funcţiilor vacante de procuror în procuratura r-lui Telene ti, procuror în procuratura sect.Rî cani 
mun.Chi inău i procuror în procuratura sect.Ciocana mun.Chi inău,  audiind informaţia dlui 
Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor -  

 
C O N S T A T Ă: 

 
Potrivit hotărârilor nr.12-3d-196/11 din 23.08.2011 i nr.12-3d-219/11din 20.09.2011 

Consiliul Superior al Procurorilor a anunţat concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de 
procuror în procuratura r-lui Telene ti; procuror în procuratura sect.Rî cani mun.Chi inău i 
procuror în procuratura sect.Ciocana mun.Chi inău. 

 Pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura r-lui Telene ti au aplicat 
dl Petru Zmuncilă i dl Anatolie Cazacliu.   

Pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror în procuratura sect.Ciocana i 
sect.Rî cani din mun.Chi inău au putut aplica doar absolven ii Institutului Na ional al 
Justi iei. 

Astfel, pentru func ia de procuror în procuratura sect.Rî cani au optat Lucia Popescu 
(9,63), Aliona Nesterov (9,34), Maxim Motîngă (9,17),  Irina Artin (8,86), Mariana Cazacu 
(8,86). 

Pentru func ia de procuror în procuratura sect.Ciocana mun.Chi inău au aplicat: Marina 
Novîi (9,44), Victor Furtună (9,14), Zinaida Ivanov (8,94), Ana Ganziuc 98,67). 

Candida ii la func iile vacante de procuror în procuratura sect.Rî cani i procuratura 
sect.Ciocana mun.Chi inău concurează în condi iile art.38 alin.(4) din Legea cu privire la 
Procuratură, adică în baza actului de absolvire, ace tea urmînd să fie scutiţi de susţinerea 
examenului de capacitate. 

Referitor la concuren ii care au optat pentru func ia de procuror în procuratura r-lui 
Telene ti, consiliul re ine că, titularul Petru Zmuncilă a sus inut examenul de capacitate cu 
media generală 7,75 (conform hotărârii Colegiului de calificare nr.164 din 29.04.2011) în legătură 
cu participarea la concursul pentru ocuparea func iei vacante de procuror în procuratura r-lui 
Telene ti, dar nu a fost desemnat cî tigător. În temeiul pct.361 din Regulamentul privind modul 
de promovare în serviciu a procurorilor, nota obţinută de concurenţii care  nu au câştigat 
concursul pentru suplinirea funcţiei vacante  este valabilă – 3 ani. 

Totodată, concurentul Anatolie Cazacliu, candidat la func ia de procuror în procuratura r-
lui Telene ti, îndepline te condi iile art.38 alin.(5) din Legea cu privire la Procuratură, motiv 
pentru care poate fi scutit de la sus inerea examenului de capacitate. 

 Potrivit normei legale evocate, persoanele care au exercitat func ia de procuror cel pu in 
10 ani i care i-au încheiat activitatea din motive neimputabile lor pot fi numite în func ia de 
procuror fără sus inerea examenului de capacitate, dacă perioada în care nu au activat în func ia 
de procuror nu este mai mare de  5 ani. 

Analizând dosarele concurenţilor, conform art.82 alin.(1) 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 admite cererile concurenţilor Petru Zmuncilă, Anatolie Cazacliu, Lucia Popescu, Aliona 

Nesterov, Maxim Motîngă, Irina Artin, Mariana Cazacu, Marina Novîi, Victor Furtună, Zinaida 
Ivanov, Ana Ganziuc, privind participarea la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante solicitate. 

A elibera de la susţinerea examenului de capacitate pe concurenţii  Petru Zmuncilă i 
Anatolie Cazacliu. 

A solicita SIS, verificarea candidatului Anatolie Cazacliu conform procedurii stabilite de 
Legea cu privire la verificarea titularilor  i a candida ilor la func ii publice. 

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

Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                                               Iurie Garaba 
 


