
H O T Ă R Â R E A nr.12-198/13 
cu privire la admiterea cererilor de participare  la concurs 

 pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror   
 

22 august  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 hotărârile nr.12-140/13 din 25.06.2013, nr.12-143/13 şi nr.12-146/13 din 
04.07.2013 Consiliul Superior al Procurorilor a anunţat concursuri pentru suplinirea 
funcţiilor vacante de procuror, adjunct al Procurorului anticorupţie, şef al Serviciului 
Sud,  procuror în procuraturile mun.Bender, r-lor Donduşeni, Floreşti, şi Ocniţa.   

Pentru promovarea în funcția de procuror, adjunct al Procurorului 
anticorupţie, şef al Serviciului Sud, au aplicat procurorii Nicolae Levandovski, Vitalie 
Ciudin şi Mihail Tomiţa. 

Funcţia vacantă de procuror în procuratura mun.Bender  a fost solicitată de 
către ex-procurorii Nicolai Edeniuc şi Alexandru Bîtcă şi de către ofiţerul superior 
urmărire penală Andrei Illarion. 

Pentru ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura r-lui Donduşeni a 
optat dna Ina Palamarciuc, consultant în procuratura r-lui  Donduşeni. 

Concurentul  Ion  Prodan a optat pentru funcţia vacantă de procuror în 
procuratura  r-lui Floreşti. 

Alte posturi vacante de procuror n-au fost solicitate.  
Toţi concurenţii au susținut cererile înaintate, cu excepţia titularului Nicolai 

Edeniuc, care nu s-a prezentat în şedinţa consiliului şi nici nu a solicitat amânarea 
examinării cererii depuse.  

Analizând dosarele candidaţilor, consiliul reține că titularii Ion Prodan, 
Alexandru Bătcă şi Andrei Illarion îndeplinesc condiţiile legale prevăzute de art.37 
alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, iar candidaţii Nicolai Levandovschi, Vitalie 
Ciudin şi Mihail Tomiţa au vechimea în muncă necesară conform art.36 alin.(3) din 
Legea cu privire la Procuratură pentru a putea participa la concurs. 

Totodată, consiliul a stabilit că dna Ina Palamarciuc activează în cadrul 
procuraturii r-lui Donduşeni în calitate de consultant din anul 2011, funcţie care nu cade 
sub incidenţa art.37 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, din care motiv cererea 
d-ei urmează a fi respinsă. 

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.380 din 14.06.2013 titularul Vitalie 
Ciudin a susţinut anterior examenul de capacitate cu media 9,16 şi a fost recunoscut 
compatibil în temeiul hotărârii consiliului nr. 12-143/13 din 04.07.2013. 
          Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.258 din 05.10.2012 dl Mihail Tomiţa 
a promovat examenul de capacitate cu media 8,91, fiind recunoscut compatibil în 
legătură cu participarea anterioară la concurs, în temeiul hotărârii consiliului nr. 12-
239/12 din 30.10.2012. 



Candidaţii Ion Prodan, Alexandru Bîtcă, Andrei Illarion şi Nicolai Levandovschi  
au prezentat acordul pentru a fi supuşi examenului de calificare şi pentru a fi verificaţi 
conform Legii nr.271 din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi candidaţilor la 
funcţii 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 Ion Prodan, Alexandru Bîtcă, Andrei Illarion, 
Nicolai Levandovschi, Vitalie Ciudin şi Mihail Tomiţa privind participarea la 
concursurile pentru ocuparea funcţiilor vacante solicitate.  

A respinge cererea dnei Ina Palamarciuc, pe motiv că nu întruneşte condiţiile 
prevăzute de  art.37 alin (2) din Legea cu privire la Procuratură. 

A respinge cererea candidatului Nicolai Edeniuc privind  aplicarea la concurs 
pentru ocuparea funcţiei de procuror în procuratura mun.Bender, pe motivul 
neprezentării.   

A remite Colegiului de calificare materialele în privinţa candidaţilor Ion Prodan, 
Alexandru Bîtcă, Andrei Illarion  şi  Nicolai Levandovschi, pentru organizarea 
evaluării.  

A elibera de la susţinerea examenului de capacitate pe concurenţii Vitalie Ciudin 
şi Mihail Tomiţa. 

A iniția verificarea candidaților Ion Prodan, Alexandru Bîtcă, Andrei Illarion şi    
Nicolai Levandovschi 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 
 
 

   
 

 


