
H O T Ă R Â R E A nr.12-125/13 
cu privire la admiterea cererilor de participare  la concurs 

 pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror   
 

04 iunie 2013                    mun.Chişinău 
                                                                                                      

Examinând chestiunea cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs 
pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror, audiind informaţia dlui Iurie Garaba, 
Consiliul Superior al Procurorilor -   

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârea nr.12-105/13 din 16.04.2013 Consiliul Superior al Procurorilor a  
anunţat concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de adjunct al procurorului  
Serviciului Nord al procuraturii Anticorupţie, procuror în procuraturile raioanelor  
Ungheni( 1), Taraclia ( 1), Şoldăneşti (2) şi Leova (2). 

Pentru promovarea în funcția de adjunct al procurorului Serviciului Nord al 
procuraturii Anticorupţie a  aplicat procurorul Serghei Gavajuc. 

Funcţia vacantă de procuror în procuratura r-lui Ungheni a fost solicitată de dl 
Constantin Solomon. 

Pentru ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura r-lui Şoldăneşti 
au optat dl Ion Taban, dna Ramona Moşneguţu. 

Concurenții Valentina Grigoraş, Mihail Iuzu şi Alexandru Mînzat   au aplicat la 
concursul pentru ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura r-lui Leova. 

Candidații prezenți la ședința consiliului au susținut cererile înaintate. 
Toți concurenții, cu excepția dlor  Ion Taban  şi Alexandru Mînzat, întrunesc 

condițiile art.37 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură pentru a putea accede în 
funcția de procuror. 

Analizînd dosarele candidaţilor, consiliul reține că, potrivit hotărârilor Colegiului 
de calificare nr.365 din 08.02.2013, nr.363 din 08.02.2013 dl Constantin Solomon şi 
dna Ramona Moşneguţu au promovat examenul de capacitate, în legătură cu 
participarea la alte concursuri  desfășurate de consiliu. 

Titulara Ramona Moşneguţu a solicitat susținerea repetată a examenului de 
capacitate. 
 Referitor la inițierea procedurii de verificare a candidaților  în baza art.8 din 
Legea nr.271 din 18.12.2008, consiliul reține că titularii Serghei Gavajuc, Constantin 
Solomon şi Ramona Moşneguţu au fost verificați și declarați compatibili cu funcția de 
procuror. 

 Cu privire la titularii  Ion Taban   şi Alexandru Mînzat  consiliul menționează că, 
potrivit dosarelor de aplicare la concurs, d-lor au activat într-o funcție de specialitate 
juridică mai puţin de 5 ani. Astfel, conform art.37 alin.(2) Legea cu privire la 
Procuratură, la funcţia de procuror poate candida persoana care, anterior, a activat în 
calitate de procuror sau, în ultimii 5 ani, a activat în calitate de judecător, anchetator, 
ofiţer de urmărire penală, de avocat, avocat parlamentar, de notar, jurisconsult, de 
consultant (consilier) al instanţei de judecată, în funcţiile de specialitate juridică din 



aparatul Curţii Constituţionale, al Consiliului Superior al Magistraturii, al autorităţilor 
publice.  

În contextul expus, 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 admite cererile concurenţilor Serghei Gavajuc, Constantin Solomon, Ramona 
Moşneguţu, Valentina Grigoraş şi Mihail Iuzu privind participarea la concurs pentru 
ocuparea funcţiilor vacante solicitate.  

 A respinge cererile dlor Ion Taban şi Alexandru Mînzat, pe motiv că nu 
întrunesc condiţiile prevăzute de  art.37 alin (2) din Legea cu privire la Procuratură. 

A remite Colegiului de calificare materialele în privinţa concurenților  Serghei 
Gavajuc, Constantin Solomon, Ramona Moşneguţu, Valentina Grigoraş şi Mihail Iuzu  
pentru organizarea evaluării.  

A iniția verificarea concurenților Valentina Grigoraş și Mihail Iuzu în temeiul 
art.8 din Legea nr.271 din 18.12.2008. 

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


