HOTĂRÂREA nr.12-199/16
cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de
procuror al raionului Călăraşi
28 iulie 2016

mun.Chişinău

Examinând rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de
procuror al raionului Călăraşi, audiind informaţia domnului Mircea Roșioru,
Consiliul Superior al Procurorilor, C O N S T A T Ă:
Prin hotărârea nr.12-155/16 din 09.06.2016 Consiliul Superior al Procurorilor
a anunţat concurs pentru promovarea în funcţia de procuror al raionului Călăraşi.
Pentru participare la concurs, cu respectarea condiţiilor art.36 alin.(3) din
Legea cu privire la Procuratură, s-au înscris Igor Chiriac, procuror interimar al
raionului Călăraşi şi Dumitru Triboi, procuror, adjunct al procurorului raionului
Călăraşi.
În conformitate cu hotărârea Colegiului de calificare nr.468 din 23.09.2014,
validată de Consiliul Superior al Procurorilor la 09.10.2014, concurenţii Igor Chiriac
şi Dumitru Triboi au promovat examenul probelor de concurs cu media generală
7,46 şi, respectiv, 8,24.
În rezultatul controlului efectuat în temeiul art.8 din Legea cu privire la
verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice, Consiliul a fost informat de
către organul abilitat că nu au fost stabilite date cu privire la nerespectarea legislaţiei
sau factori de risc în privinţa concurenţilor Igor Chiriac şi Dumitru Triboi în
activitatea de procuror. În altă ordine de idei, compatibilitatea procurorilor Igor
Chiriac și Dumitru Triboi a fost atestată prin hotărîrea Consiliului Superior al
Procurorilor nr.12-184/14 din 09.10.2014 și, respectiv, nr.12-133/16 din 26.05.2016.
Ca și etapă distinctă a concursului, ambii candidați au prezentat în fața
Consiliului programe de dezvoltare strategică a procuraturii r-nului Călărași pentru
următorii 5 ani. Consiliul a considerat că obiectivele fixate și asumate de dl Chiriac
sunt mai apropiate valoric de tendințele de dezvoltare instituțională a instituției
procuraturii.
Astfel, analizând dosarele candidaţilor la funcţia vacantă solicitată, viziunea
acestora asupra dezvoltării strategice a procuraturii raionului Călărași, avizele
consultative ale organului de verificare și avizele Secției Securitate internă a
Procuraturii Generale, vechimea generală în funcție de procuror, inclusiv în cea de
procuror conducător, în rezultatul deliberării, Consiliul a desemnat, cu majoritate de
voturi, învingător al concursului, pe candidatul Igor Chiriac.
Conform art.82 alin.(2) 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 propune Procurorului General - interimar numirea dlui Igor Chiriac în
funcţia de procuror al raionului Călărași pentru un mandat de 5 ani.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Mircea Roşioru

