
H O T Ă R Â R E A nr.12-3d-239/11 
cu privire la cererile de participare  la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante 

de procuror în unele procuraturi teritoriale şi specializate,  procuror secţie în cadrul 
Procuraturii Generale, adjunct al procurorului r-lui Criuleni, precum şi 

 procuror al sect.Botanica mun.Chişinău 
 

12 octombrie  2011                                                                                             mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea 
funcţiilor vacante de procuror în unele procuraturi teritoriale şi specializate, procuror în secţia 
analiză şi implementare CEDO, adjunct al procurorului r-lui Criuleni, precum şi ocuparea funcţiei 
de procuror al sect.Botanica mun.Chişinău, audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul 
Superior al Procurorilor -  

 
C O N S T A T Ă: 

 
Prin hotărârea nr. 12-3d-208/11 din 06.09.2011 Consiliul Superior al Procurorilor a anunţat 

concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuraturile raioanelor Cahul, 
Călăraşi, Ddubăsari, Edineţ, Leova, Şoldăneşti, Ştefan Vodă;  procuror în secţia analiză şi 
implementare CEDO din cadrul Procuraturii Generale; procuror în procuraturile de nivelul curţilor 
de apel Bălţi şi Cahul; procuror în procuratura UTA Găgăuzia; procuror în procuratura 
Anticorupţie, Serviciul Sud; adjunct al procurorului r-lui Criuleni, precum şi procuror al 
sect.Botanica mun.Chişinău. 

Pentru funcţia de procuror în secţia analiză şi implementare CEDO a aplicat Dorina 
Ciubotaru, procuror în procuratura r-lui Orhei, care întruneşte condiţiile  legale pentru a putea fi 
admisă la concurs. 

Pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura de nivelul Curţii de Apel 
Bălţi a aplicat dl Mircea Rotari. Consiliul reţine că dl Rotari este singurul concurent înregistrat, a 
promovat anterior examenul de capacitate,  în legătură cu participarea la concursul pentru 
ocuparea aceleiaşi funcţii vacante, acumulând media generală – 6,35. Conform hotărârii 
Consiliului Superior al Procurorilor nr.2-3d-158/11 din 05.07.2011, titularul Mircea Rotari nu a 
întrunit numărul necesar de voturi pentru a putea fi desemnat cîştigător. 

 În temeiul pct.361 din Regulamentul privind modul de promovare în serviciu a 
procurorilor, acesta poate fi scutit de la susţinerea examenului de capacitate, deoarece nota 
obţinută de concurenţii care nu au câştigat concursul pentru suplinirea funcţiei vacante  este 
valabilă – 3 ani.  În aceste condiţii dl Mircea Rotari poate fi eliberat de la susţinerea examenului 
de capacitate. 

Funcţia vacantă de procuror în procuratura UTA Găgăuzia a fost solicitată de dna 
Marina Culiş - juristă, care întruneşte condiţiile art.37 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, 
pentru a putea fi admisă la concurs şi urmează să susţină examenul de capacitate. 

Pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura r-lui Cahul a aplicat dna 
Elena Botnari, ex-procuror, avocat, care întruneşte condiţiile art.37 alin.(2) şi art.38 alin.(5) din 
Legea cu privire la Procuratură pentru a putea candida la funcţia de procuror şi poate fi eliberată 
de la susţinerea examenului de capacitate. 

Pentru funcţia vacantă de procuror în procuratura r-lui Călăraşi  a optat dl Vasile 
Ciobanu, oiţer de u/p, care îndeplineşte condiţiile art.37 alin.(2) din Legea cu privire la 
Procuratură pentru a putea candida la funcţia de procuror. 



Funcţia vacantă de procuror în procuratura r-lui Şoldăneşti a fost solicitată de 
concurentul Vitalie Ganea, ex procuror, care poate participa la concurs în temeiul art.37 alin.(2) 
Legea cu privire la Procuratură. 

Pentru suplinirea funcţiei vacante de adjunct al procurorului r-lui Criuleni au depus 
cereri de participare la concurs procurorul Alexandru Machidon, adjunct-interimar al procurorului 
r-lui Criuleni; Lilian Corpaci, procuror în procuratura mun.Chişinău; Grigore Botnaru, procuror în 
procuratura sect.Rîşcani mun.Chişinău.  

Pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al sect.Botanica mun.Chişinău au depus 
cereri de participare la concurs procurorul Marcel Cimbir, adjunct al procurorului sect.Botanica 
mun.Chişinău, Eduard Harunjen şi Igor Popa – procurori pentru misiuni speciale; Vasile 
Gherasimenco, adjunct al procrorului mun.Chişinău.    

Analizând  dosarele concurenţilor, consiliul a constatat că potrivit hotărârii Colegiului de 
calificare  nr.63 din 18.09.2010 dl Eduard Harunjen a promovat examenul de capacitate cu media 
8,87 şi poate fi eliberat de la susţinerea repetată a acestuia în baza  pct.361 din Regulamentul 
privind modul de promovare în serviciu a procurorilor. 

 Pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuraturile raioanelor Ştefan Vodă, 
Leova, Edineţ, Dubăsari, procuratura Anticorupţie, Serviciul Sud, procuror în procuratura de 
nivelul Curţii de Apel Cahul -  nu a fost depus nici un dosar. 

  În şedinţa consiliului concurenţii enumeraţi au susţinut cererile înaintate. Consiliul a 
constatat că toţi concurenţii corespund cerinţelor legale pentru a putea participa la concursul 
privind ocuparea funcţiilor vacante solicitate.  

 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 Mircea Rotari, Dorina Ciubotaru, Vitalie Ganea, Elena 
Botnari, Marina Culiş, Vasile Ciobanu, Grigore Botnaru, Alexandru Machidon, Lilian Corpaci, 
Marcel Cimbir, Igor Popa, Eduard Harunjen, Vasile Gherasimenco, privind participarea la concurs 
pentru ocuparea funcţiilor vacante solicitate. 

 A remite Colegiului de calificare materialele în privinţa candidaţilor Dorina Ciubotaru, 
Vitalie Ganea, Marina Culiş, Vasile Ciobanu, Grigore Botnaru, Alexandru Machidon, Lilian 
Corpaci, Marcel Cimbir, Igor Popa, Vasile Gherasimenco, pentru organizarea evaluării în legătură 
cu înaintarea cererilor privind suplinirea funcţiilor vacante. 

A elibera de la susţinerea examenului de capacitate pe concurenţii  Mircea Rotari, Elena 
Botnari, Eduard Harunjen. 

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

Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                                               Iurie Garaba 
 


