
HOTĂRÂREA nr.12-3d-207/11 
cu privire la  desemnarea câştigătorului concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiei 

vacante de procuror  în procuratura r-lui Criuleni 
 

6 septembrie 2011                                                                                                    mun. Chişinău 
 

Examinând rezultatele concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror 
în procuratura raionului Criuleni, audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al 
Procurorilor,                        

C O N S T A T Ă: 
 

Conform hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-3d-145/11 din 08.07.2011 a 
fost anunţat concurs pentru suplinirea a două funcţii vacante de procuror în procuratura 
raionului Criuleni.   
  Pe parcurs au depus cereri de participare la concurs dna Adriana Ţîcu, absolventă a INJ, 
promoţia anului 2011 şi dl Viorel Postovanu. 
 Potrivit hotărârii consiliului nr.12-3d-180/11 din 19.07.2011,  cererile concurenţilor Ţîcu 
şi Postovanu au fost admise. Totodată,  consiliul a constatat că aceştia pot fi eliberaţi de la 
susţinerea examenului de capacitate: dna Adriana Ţîcu (avînd media generală de absolvire a 
INJ – 8.11) - în temeiul art.38 alin.(4) al Legii cu privire la Procuratură,  iar dl Viorel 
Postovanu - conform art.38 alin.(5) din aceiaşi Lege. 
  În temeiul art.8 din Legea privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice, 
consiliul a iniţiat verificarea  candidaţilor A.Ţîcu şi V.Postovanu.  

 Conform hotărârii nr.12-3d-181/11 din 19.07.2011, în baza avizului consultativ  deja 
prezentat, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General candidatura dnei 
Adriana Ţîcu  pentru a fi numită în funcţia de procuror în procuratura r-lui Criuleni. 
 Urmare a controlului candidatului Viorel Postovanu, nu au fost stabiliţi factori de risc şi 
restricţii pentru ocuparea postului solicitat, d-lui fiind compatibil  pentru exercitarea funcţiei de 
procuror. Rezultatele controlului, efectuat de organul abilitat, au fost aduse  la cunoştinţa 
concurentului. Avizul consultativ nu a fost contestat. 
  În rezultatul votului, Consiliul Superior al Procurorilor a propus candidatura dlui Viorel 
Postovanu pentru numirea în funcţia vacantă de procuror în procuratura r-lui Criuleni.  

Conform art.15 din Legea cu privire la verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii 
publice, art.34, art.36 alin.(1), art.37 alin.(2) , art.40 alin.(4), art.82 alin.(1) lit.c), art. 84 lit. f) 
din Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor - 

  
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
A lua act de avizul consultativ al  organului de verificare. 
A considera ca fiind compatibil  titularul Viorel Postovanu pentru ocuparea funcţiei de 

procuror în procuratură. 
A propune Procurorului General numirea dlui Viorel Postovanu în funcţia de procuror în 

procuratura raionului Criuleni. 
Hotărârea cu drept de atac conform art.95 din Legea cu privire la Procuratură. 

 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                        Iurie Garaba 
 


