CONSILIUL SUPERIOR AL PROCURORILOR
COLEGIUL DE CALIFICARE
H O T Ă R Î R E nr. 705
cu privire la rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală
ale participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiei
vacante de procuror în procuratura raionului Călăraşi
mun. Chişinău

8 mai 2015

Prin hotărîrea nr. 12-112/15 din 23.04.2015 Consiliul Superior al Procurorilor a
remis Colegiului de calificare materialele în privinţa candidaţilor Sergiu Galben, Artur
Stănilă şi Daniel Precup, pentru organizarea evaluărilor probelor scrisă şi orală în legătură
cu aplicarea la concursul privind suplinirea unei funcţii vacante de procuror în procuratura
raionului Călăraşi.
Desfăşurarea examenului a avut loc în zilele de 7 mai 2015 – data realizării probei
scrise şi 8 mai 2015 – data realizării probei orale.
Conform anexei nr. 2 a procesului-verbal al şedinţei Colegiului de calificare din 7
mai 2015, proba scrisă a fost susţinută de către titulari cu rezultatul:
№

1.
2.
3.

Numele şi prenumele candidatului

Galben Sergiu
Stănilă Artur
Precup Daniel

Media probei scrise

8,4
8,2
8,3

Potrivit art.21 alin.3 al Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea
examenului de capacitate, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1261/14 din 03 aprilie 2014, candidaţii care au obţinut la proba orală nota finală mai jos de 6,
sînt excluşi din concurs.
Colegiul de calificare reţine că toţi titularii au promovat proba scrisă şi au fost admişi
la proba următoare.
Conform anexei nr. 3 a procesului-verbal al şedinţei Colegiului de calificare din 8 mai
2015, proba orală a fost promovată de către candidaţi cu rezultatul:
№

1.
2.
3.

Numele şi prenumele candidatului

Galben Sergiu
Stănilă Artur
Precup Daniel

Evaluarea
cunoştinţelor practice

6,3
8,0
7,6

Conform prevederilor art.22 (1) al Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea
şi evaluarea examenului de capacitate, media aritmetică a notelor finale obţinute la probele
scrisă şi orală se consideră nota finală la concurs.
Conform anexei nr. 4 a procesului-verbal al şedinţei Colegiului de calificare din 12
decembrie 2014, nota finală acumulată de către titulari la probele scrisă şi orală este:

№

1.
2.
3.

Numele şi prenumele candidatului

Media aritmetică a probelor
(scrisă şi orală)

Galben Sergiu
Stănilă Artur
Precup Daniel

7,35
8,10
7,95

În baza procesului-verbal cu privire la consemnarea rezultatelor probelor scrisă şi
orală, conform prevederilor art.101 lit.a) şi e) din Legea cu privire la Procuratură, art.22
alin.(4) şi (5) al Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea examenului
de capacitate, pct. 18 şi 19 ale Regulamentului privind modul de organizare şi de
desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de procuror în procuraturile teritoriale şi
specializate, Colegiul de calificare –
H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A considera promovat examenul de capacitate de către dnii Sergiu Galben, Artur
Stănilă şi Daniel Precup, candidaţi la funcţia de procuror în procuratura raionului Călăraşi.
2. A remite hotărîrea şi materialele aferente Consiliului Superior al Procurorilor
pentru validare şi desemnarea învingătorului concursului la funcţia vacantă de procuror în
procuratura raionului Călăraşi.
3. Hotărîrea poate fi contestată în termen de 3 zile calendaristice de la anunțarea
rezultatelor.
Preşedintele Colegiului de calificare
Membrii prezenţi ai Colegiului de calificare:
1.
Eşanu Adriana
2.
Căpăţînă Ion
3.
Bodean Valeriu
4.
Dimitraş Marcel
5.
Popa Igor
6.
Geru Nicolae
7.
Baidaus Valentin
8.
Raţă Alexandru
9.
Gavajuc Sergiu
10. Turculeţ Leonid

Viorel Morari

absentă

absent

