
H O T Ă R Â R E A nr. 12- 118 /13 
privind admiterea cererilor candidaților la funcțiile vacante de procuror în 

procuratură, din rândul absolvenților Institutului Național al Justiției. 
  

30 aprilie  2013                                                                                          mun. Chişinău 
 

Examinînd chestiunea privind admiterea cererilor candidaților la funcțiile 
vacante de procuror în procuratură din rândul absolvenților Institutului Național al 
Justiției, audiind  informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor,  -  

 
C O N S T A T Ă: 

 
În temeiul hotărârii consiliului nr.12-105/13 din 16.04.13 a fost anunțat concurs 

pentru absolvenții INJ, cu privire la ocuparea funcțiilor vacante de procuror în 
procuratura sect. Buiucani mun. Chișinău (2), procuror în procuratura mun.Bălți (1), 
procuror în procuratura r-lui Anenii Noi (1), procuror în procuratura r-lui Edineț (1), 
procuror în procuratura r-lui Orhei (1), procuror în procuratura r-lui Strășeni (1), 
procuror în procuratura r-lui Ungheni (1), procuror în procuratura r-lui Criuleni (1). 
 Procedura selectării candidaților la funcţia de procuror în procuratură a fost 
inițiată cu acordarea priorității de opțiune a absolvenților Institutului Național al 
Justiției în ordinea descrescătoare a mediei generale obținute la examenul de absolvire. 
 Astfel, candidații Maria Vulpe,  Grigore Belîi și Natalia Ababii au obținut media 
generală de absolvire -  (9,19), (9,02)  și respectiv (8,89) și au optat pentru postul de 
procuror în procuratura sect. Buiucani mun. Chișinău; candidatul Vitalie Lungu (9,17) 
– Edineț; candidatul Stanislav Monastîrschi  (9,38) – Bălți; candidatul Eugeniu Șlicari  
(9,40) – Strășeni; candidatul Viorel Găină (9,25) – Anenii Noi; candidatul Vasile 
Oanța (8,63)  - Orhei. 

Alte posturi vacante, scoase la concurs, nu au fost solicitate. 
Cu acordul candidaților la funcțiile vacante de procuror, consiliul urmează să 

inițieze verificarea acestora conform Legii nr.271 din 18.12.2008 cu privire la 
verificarea titularilor și candidaților la funcții publice. 
 În contextul celor expuse și, conform art.34, art.36 alin. (1), art.37 alin.(1), art.38 
alin.(4), art.82 alin.(1) lit.c), art. 84 lit. f) din Legea cu privire la Procuratură,  - 

       
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
  A admite cererile concurenților Maria Vulpe, Grigore Belîi, Natalia Ababii, 
Vitalie Lungu, Stanislav Monastîrschi, Eugeniu Șlicari, Viorel Găină, Vasile Oanța la 
concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de procuror. 
 A iniția verificarea tuturor candidaților admiși la concurs. 
 Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului                    
Superior al Procurorilor                       Iurie Garaba                                                            
 


