HOTĂRÂREA nr.12-100/14
cu privire la desemnarea câştigătorului concursului pentru
ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Teleneşti
29 mai 2014

mun. Chişinău

Examinând rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror
al raionului Teleneşti, audiind informaţia domnului Corneliu Gurin, Consiliul Superior
al Procurorilor, –
C O N S T A T Ă:
Prin hotărârea nr.12-23/14 din 06.02.14, Consiliul Superior al Procurorilor a
anunţat concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Teleneşti.
La concurs s-au înscris procurorii Vasile Stavilă, Vasile Ciubotaru, Nicolae
Burduja, Eugen Tocarciuc şi Oleg Gîrbu. Toţi concurenţii au fost admişi la concurs,
respectând condiţiile art.36 alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură.
Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.448 din 18.04.2014, validată la
15.05.2014, titularii au promovat examenul de concurs acumulând mediile respectiv,
Vasile Ciubotaru – 8,88; Nicolae Burduja – 8,7; Vasile Stavilă – 7,9, iar concurentul
Eugen Tocarciuc - 6,6, nepromovând examenul de capacitate.
Potrivit pct.25 din Regulamentul privind modul de promovare în serviciu a
procurorilor, candidatul care doreşte să ocupe o funcţie de conducere vacantă în
Procuratură şi care a obţinut la proba scrisă nota finală mai jos de 7 este exclus din
concurs.
Referitor la candidatul Oleg Gîrbu, Consiliul stabileşte că acesta a fost anterior
evaluat, promovând examenul de concurs cu media 8,66 (hotărârea Colegiului de
calificare nr.257 din 05.10.2012).
Conform art.8 din Legea privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii
publice, consiliul a iniţiat verificarea candidaţilor la funcţia vacantă de procuror
teritorial. Urmare a controlului, nu au fost obţinute informaţii cu privire la nerespectarea
legislaţiei sau factori de risc în activitatea concurenţilor menţionaţi.
Urmare a deliberării, Consiliul Superior al Procurorilor a acceptat cu majoritatea
voturilor candidatura procurorului Vasile Ciubotaru pentru numirea în funcţia vacantă
solicitată.
În temeiul celor menţionate, conform art.15 din Legea cu privire la verificarea
titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, art.34, art.36 alin.(1) şi alin.(3), art.38,
art.39, art.40 alin.(4), art.82 alin.(1) lit.c), art. 84 lit. f), art.93 din Legea cu privire la
Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor, H O T Ă R Ă Ş T E:
A lua act de avizele consultative ale organului de verificare, referitor la
compatibilitatea concurenţilor.

A considera compatibili cu exercitarea funcţiei de procuror candidaţii Vasile
Ciubotaru, Nicolae Burduja, Oleg Gîrbu, Vasile Stavilă.
A propune Procurorului General numirea procurorului Vasile Ciubotaru în
funcţia de procuror al raionului Teleneşti pe 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

