
H O T Ă R Â R E A nr.12-3d-201/11 
cu privire la cererile de participare  la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante 

de procuror în procuratură, procuror al secţiei judiciar-civilă şi contencios administrativ, 
precum şi ocuparea funcţiei de procuror al mun.Comrat 

 
6 septembrie  2011                                                                                             mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea 
funcţiilor vacante de procuror în procuratură, procuror al secţiei judiciar-civilă şi contencios 
administrativ, precum şi ocuparea funcţiei de procuror al mun.Comrat,  audiind informaţia dlui 
Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor -  

 
C O N S T A T Ă: 

 
Prin hotărârile 12-3d-155/11 din 05.07.2011, nr.12-3d-161/11 din 05.07.11, nr.12-3d-

179/11 şi 12-3d-188/11 din 19.07.2011 Consiliul Superior al Procurorilor a anunţat concurs pentru 
suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuraturile raioanelor Străşeni, Vulcăneşti, Taraclia, 
Leova, Ialoveni, Făleşti;  procuror al secţiei judiciar-civilă şi contencios administrativ, precum şi 
pentru ocuparea funcţiei de procuror al mun.Comrat.  

Pentru funcţia de procuror în secţia judiciar-civilă şi contencios administrativ a aplicat 
Viorica Severin, 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 r-lui Vulcăneşti a aplicat dl 
Vitalii Dragnev. Consiliul reţine că dl Dragnev este singurul concurent înregistrat, a promovat 
anterior examenul de capacitate conform hotărârii Colegiului de calificare nr.167 din 29.04.2011, 
în legătură cu participarea la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în 
procuratura mun.Comrat, acumulând media generală – 5,6. 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 au câştigat concursul pentru 
suplinirea funcţiei vacante  este valabilă – 3 ani.  Dar, în şedinţa consiliului  din 06.09.2011 Vitalii 
Dragnev  şi-a expus dorinţa de a susţine repetat examenul de capacitate. 

Funcţiile vacante de procuror în procuratura r-lui Taraclia au fost solicitate de dnii Iurii 
Dimitrov, avocat şi Ivan Jeleapov, ofiţer de urmărire penală. Ambii întrunesc condiţiile art.37 
alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, pentru a putea fi admişi la concurs şi urmează să 
susţină examenul de capacitate. 

Pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror în procuratura r-lui Străşeni au aplicat 
dnii Raţă Dumitru  şi  Vasile Golban, absolvenţi ai INJ, promoţia anului 2011 (cu media generală 
a actelor de absolvire – 8,94 şi, respectiv 9,22 ) .  

Pentru funcţia vacantă de procuror în procuratura r-lui Ialoveni  a optat Baeşu Andrei, 
absolvent al INJ, promoţia anului 2011 (cu media generală a actului de absolvire – 9,10).  

Funcţia vacantă de procuror în procuratura r-lui Făleşti a fost solicitată de concurentul 
Lucanovschi Vasile, absolvent al INJ, promoţia anului 2011 (cu media generală a actului de 
absolvire -9,13) . 

În temeiul art.38 alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură, absolvenţii Institutului 
Naţional al Justiţiei  participă  la concurs în baza actului de absolvire, deci concurenţii  Dumitru 
Raţă, Vasile Golban,  Andrei Baeşu şi Vasile Lucanovschi urmează să fie scutiţi de  susţinerea 
examenului de capacitate. 

Pentru suplinirea  funcţiei vacante de procuror al mun.Comrat au depus cereri de 
participare la concurs procurorul-interimar al mun.Comrat, Natalia Bolgar; procurorul, adjunct al 



procurorului UTA Găgăuzia, Vladimir Cimpoieş; procurorul raionului Taraclia, Vasilii Stoinov, 
precum şi procurorul secţiei control al urmăririi penale din cadrul Procuraturii Generale, Octavian 
Lazarev.  

Analizând  dosarele concurenţilor, consiliul a constatat că potrivit hotărârii Colegiului de 
calificare nr.29 din 03.06.2010, concurenţii Vladimir Cimpoieş şi  Natalia Bolgar au promovat 
examenul de capacitate, obţinând mediile - 7,68 şi 7,58. 

 Conform hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor nr. 12-3d-179/11 din 19.07.2011, în 
rezultatul votului, candidatul Vladimir Cimpoieş nu a acumulat numărul necesar de voturi pentru 
a putea fi desemnat câştigător al concursului privind suplinirea funcţiei de procuror al 
mun.Comrat. 

Potrivit  hotărârii Colegiului de calificare nr.44 din 08.09.2010, validată prin   hotărârea 
Consiliului Superior al Procurorilor în şedinţa din 21.09.2010, concurentul  Octavian Lazarev a 
promovat examenul de capacitate, susţinut  pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror, şef al 
secţiei investigaţii şi infracţiuni în Forţele Armate  din cadrul Direcţiei investigaţii generale. 

În temeiul pct.361 din Regulamentul privind modul de promovare în serviciu a procurorilor, 
nota obţinută de concurenţii care au câştigat concursul pentru suplinirea funcţiei vacante  este 
valabilă – 3 ani. 

Pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Leova  nu a fost 
depus nici un dosar. 

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

  Totodată, s-a stabilit că dna Natalia Bolgar a fost pedepsită disciplinar conform hotărârii 
Colegiului disciplinar din 22.10.2010, validată de consiliu la 08.11.2010, fiindu-i aplicată 
pedeapsa – mustrare aspră. 

  Potrivit art.58 alin.(6) din Legea cu privire la Procuratură, procurorul căruia i s-a aplicat o 
sancţiune disciplinară nu poate fi promovat în serviciu  în termen de un an de la data emiterii 
deciziei de rigoare. 

 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 Dimitrov Iurii, Jeleapov Ivan, Dragnev Vitalii, Cimpoieş 
Vladimir, Stoinov Vasilii, Lazarev Octavian, Raţă Dumitru, Golban Vasile, Baeşu Andrei, 
Lucanovschi Vasile, Severin Viorica, privind participarea la concurs pentru ocuparea funcţiilor 
vacante solicitate. 

A respinge cererea concurentei Natalia Bolgar, în legătură cu aplicarea sancţiunii 
disciplinare la 22.10.2010. 

A remite Colegiului de calificare materialele în privinţa candidaţilor Dimitrov Iurii, 
Jeleapov Ivan, Dragnev Vitalii, Stoinov Vasilii, Severin Viorica, pentru organizarea evaluării în 
legătură cu înaintarea cererilor privind suplinirea funcţiilor vacante. 

A elibera de la susţinerea examenului de capacitate pe concurenţii  Cimpoieş Vladimir, 
Lazarev Octavian, Raţă Dumitru, Golban Vasile, Baeşu Andrei, Lucanovschi Vasile. 

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

Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                                               Iurie Garaba 


