HOTĂRÂREA nr.12- 232/15
cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare nr.734-748 din 02.10.2015
privind rezultatele atestării unor procurori
12 noiembrie 2015

mun.Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare
nr.734-748 din 02.10.2015 şi audiind informaţia dlui Remus Moroz, Consiliul Superior
al Procurorilor C O N S T A T Ă:
La 2 octombrie 2015 Colegiul de calificare a iniţiat procedura de atestare ordinară
şi repetată a unor procurori, în temeiul cu art.42, 101, 110 – 112 din Legea cu privire la
Procuratură, dispoziţiile Regulamentului privind atestarea procurorilor, aprobat prin
Hotărârile Consiliului Superior al Procurorilor nr.2-3d-19/11 din 01.02.2011 (cu
modificările ulterioare) şi conform Programului de atestare a procurorilor pentru
semestrul II al anului curent, aprobat prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor
12- 177/15 din 30.07.2015.
Conform agendei Colegiului de calificare, urmau a fi supuşi procedurii de atestare
următorii procurori:
Nr.

Numele şi prenumele
procurorului supus
atestării

1
Oala Oleg
2
3
4
5

Balmuş Igor
Guţu Aurelia
Gherasim Igor
Salcuţan Andrei

6

Novac Eugeniu

7

Ivanov Zinaida

8

Formusatii Andrei

Funcţia deţinută

Nr. Hotărîrii
CC din
29.05.2015

Decizia Colegiului de
calificare

-

Procuror secţie,
Procuratura Generală
Procuror în procuratura
sect.Botanica
Procuror în procuratura
r-lui Rîşcani
Procuror în procuratura
r-lui Criuleni
Procuror în procuratura
militară Chişinău
Procuror în procuratura
sect. Centru

734

Concediat
(HCSP nr.12 -192/15
din 10.09.15
Atestată

735

Atestată

736

Atestat

-

Procuror în procururatura
CA Bălţi

738

Atestare amînată
-conced. medic./cerere
Atestare amînată
-concediu / cerere
Atestat, conferirea
gradului - jurist de
rangul II
Atestat, conferirea
gradului – Consilier
juridic de rangul III

Procuror în procuratură
sect.Rîşcani

737

1

9
Barbaroş Dumitru

Procuror în procuratura
mun.Chişinău

Barbalat Nadejda

Procuror în procuratura
sect.Botanica

10
11
12
13

Petruşca Sergiu
Rusu Roman
Sâli Radu

14
Vicol Carolina
15
16

Hadji Evgheni
Cazacu Oxana

17
Gheorghiştean Irina
18
19

Griţunic Marcel
Burlacu Aliona

20
Vieru Nadejda

Procuror în procuratura
sect.Botanica
Procuror în procuratura
sect.Centru
Procuror în procuratură
de nivelul CA Chişinău
Procuror secţie asistenţă
juridică internaţională şi
integrare europeană
Procuror în procuratura
mun.Comrat
Procuror în procuratura
mun.Chişinău
Procuror în procuratura
sect.Buiucani
Procuror în procuratura
r-lui Nisporeni
Procuror în procuratura
sect.Rîşcani
Procuror în Secţia
juridică, implementare a
reformelor legislative şi
instituţionale

741

Atestat, conferirea
gradului – Consilier
juridic de rangul III
Atestată, conferirea
gradului - jurist de
rangul II
Atestat

742

Atestat

743

Atestat

-

Atestare amînată
-concediu/cerere

744

Atestat

745

Atestată

746

Atestat, conferirea
gradului - jurist de
rangul I
Atestat

739
740

747
748

Atestare amînată
pentru 23.10.15
Atestată

Conform art.16 din Regulamentul cu privire la atestarea procurorilor, prima atestare
se efectuează peste 2 ani după numirea în funcţia de procuror, iar ulterior, o dată la
fiecare 5 ani după ultima atestare. În cazul participării la concursul de ocupare a unei
funcţii vacante, curgerea termenului de 5 ani începe din momentul validării rezultatelor
concursului.
Consiliul constată că procurorul Igor Balmuş a fost supus procedurii de atestare
repetată, urmare a aplicării în privinţa acestuia a calificativului „neatestat”, cu
recomandarea de repetare a atestării, după lichidarea neajunsurilor constatate în
activitatea profesională.
Potrivit procesului-verbal al şedinţei Colegiului de calificare, procedura de atestare
a fost amînată în privinţa procurorilor Vicol Carolina şi Eugeniu Novac în baza
cererilor, în legătură cu aflarea acestora în concediu.
În legătură cu necesitatea de serviciu, atestarea dnei Aliona Burlacu, procuror în
procuratura sect.Rîşcani, mun.Chişinău, a fost amînată pentru ziua de 23.10.2015.
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Procedura de atestare în privinţa procurorului Andrei Salcuţan a fost amînată, în
legătură cu aflarea acestuia în concediu medical.
Procurorul Oleg Oală nu a fost supus procedurii de atestare, în legătură cu
concedierea acestuia din organele Procuraturii (HCSP nr.12-192/15 din 10.09.15).
În conformitate cu art.110 din Legea cu privire la Procuratură şi pct.2 al
Regulamentului cu privire la atestarea procurorilor, atestarea are ca scop verificarea
responsabilităţii procurorilor şi evaluarea corespunderii acestora criteriilor de competenţă
profesională şi de performanţă, de corespundere a funcţiei ocupate, verificarea factorilor
de risc, stimularea perfecţionării profesionale în exercitarea obligaţiilor de serviciu.
Iniţial Colegiul de calificare a examinat şi a supus procedurii de votare cererea de
abţinere a dlui Viorel Morari, Preşedintele Colegiului de calificare în cadrul atestării dnei
Nadejda Vieru, procuror în Secţia juridică, implementare a reformelor legislative şi
instituţionale.
Cu unanimitate de voturi, cererea de abţinere a dlui Viorel Morari au fost acceptată,
fapt consemnat în hotărârea Colegiului de calificare nr.433 din 02.10.2015.
Urmare a procedurii de atestare, prin hotărîrile nr.734- 736, 741-743, 744, 745, 747,
748 din 02.10.2015 Colegiul de calificare a aplicat calificativul „atestat” în privinţa
procurorilor Igor Balmuş, Aurelia Guţu, Igor Gherasim, Sergiu Petruşca, Rusu Roman,
Radu Sîli, Evgheni Hadji, Oxana Cazacu, Marcel Griţunic şi Nadejda Vieru.
Prin hotărîrile nr. 737-740, 746 procurorii, Zinaida Ivanov, Andrei Formusatîi,
Dumitru Barbaroş, Nadejda Barbalat, Irina Gheorghiştean au obţinut calificativul
„atestat”, cu recomandarea de conferire a următorului grad de clasificare.
Consiliul constată că hotărârile Colegiului de calificare nr.733-748 din 02.10.2015
nu au fost contestate, procedura de atestare a fost respectată.
Examinând materialele prezentate, în temeiul art.82 alin.(2) lit.d) art.84 lit.f) din
Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor HOTĂRĂŞTE:
1. A valida hotărârile Colegiului de calificare nr.734-748 din 02.10.2015 privind
rezultatele atestării ordinare a procurorilor Igor Balmuş, Igor Gherasim, Aurelia Guţu,
Zinaida Ivanov, Andrei Formusatii, Dumitru Barbaroş, Nadejda Barbalat, Sergiu
Petruşca, Rusu Roman, Radu Sîli, Evgheni Hadji, Oxana Cazacu, Irina Gheorghiştean,
Marcel Griţunic şi Nadejda Vieru.
2. A propune Procurorului General să examineze chestiunea cu privire la
conferirea următoarelor grade de clasificare procurorilor:
- Irina Gheorghiştean - Jurist de rangul I ;
- Zinaida Ivanov, Nadejda Barbalat- Jurist de rangul al II-lea;
- Dumitru Barbaroş şi Andrei Formusatii – Consilier juridic de rangul al III-lea.
3. Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Mircea Roşioru
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